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Sammanfattning 
Det finns endast ett fåtal studier i Sverige som berör mellanmänskliga relationer i och kring 

svenskkyrkliga gudstjänster. Föreliggande studie intresserar sig därför på mänskliga relationer 

i gudstjänsten och hur de påverkar den. Studien är utförd i en stadsförsamling i en mellanstor 

svensk stad som erbjuder ett flertal olika gudstjänstformer. Studiens syfte har varit att undersöka 

om den sociala gemenskapen har betydelse för den svenskkyrkliga gudstjänsten, och – om den 

har betydelse – på vilket sätt gemenskapen är viktig. Genom en etnografisk metodansats med 

deltagande observationer och intervjuer har denna undersökning strävat efter att besvara 

frågeställningen: Vilken betydelse har social gemenskap för den svenskkyrkliga gudstjänsten? 

Sociala möten mellan personal och gudstjänstdeltagare, samt upplevelsen av tillhörighet 

diskuteras utifrån ett interaktionistiskt perspektiv. Den ”vi”-känsla som infinner sig vid de olika 

gudstjänsterna och dess moment diskuteras utifrån teorier om emotioners betydelse för sociala 

rörelser. I studien framgår det att den svenskkyrkliga gudstjänsten till stor del är uppbyggd 

kring social gemenskap och därigenom beroende av den. 

 

Nyckelord: Gudstjänst, Social gemenskap, Svenska kyrkan, Etnografi, Symbolisk 

interaktionism, Emotioner 
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1. Introduktion 
”Gud hjälper den som hjälper sig själv!” De orden yttrar bonden tillika utvandraren Karl-Oskar 

i en av Vilhelm Mobergs numera klassiska böcker. Orden representerar ett teologiskt synsätt 

som är individualistiskt präglat. Man ska inte lita till sina medmänniskors stöd eller hjälp i livet 

och inte heller till Guds hjälp så till vida man inte själv gör något åt sin situation. Gud kräver 

således en prestation av individen om någon hjälp från högre makter ska erhållas. I 

Matteusevangeliet säger Jesus: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni 

också göra för dem.”. Detta uttalande står för ett mer solidariskt och kollektivistiskt synsätt. 

Människan ska se längre än till sig själv och inkludera sina medmänniskor i sitt liv och sina 

interaktioner. Endast genom att se mänskligheten som en gemenskap där alla ser sig själva 

genom andra kan vi få en bättre värld. Mötet mellan dessa två olika synsätt har gjort mig nyfiken 

på om, och i så fall hur, det individualistiska samhället har betydelse för religionsutövning i 

Sverige idag.  

Vad är det då som ligger till grund för ett individualistiskt perspektiv? Beck och Beck-

Gernsheim (2010) hävdar att den samtida västvärldens individualism kännetecknas av det han 

kallar ”osäker frihet”. De menar att man i det traditionella samhället föddes in i ett samhälle 

präglat av säkerhet rörande till exempel sanning, moral, kärlek, äktenskap och religion (Beck 

& Beck-Gernsheim, 2010:2-4). I det moderna samhället föds vi snarare in i en tävling där varje 

individ måste vinna sina sociala fördelar varje dag, sociala fördelar som kan förloras från en 

dag till en annan. Anställning, yrkeskunskaper, identitet kan förloras i ett ögonblick då de inte 

längre efterfrågas. Livslånga band med andra människor i form av vänskap, familj och 

äktenskap är inte längre säkerställda i livsförloppet. Allt är föränderligt. Individen måste 

ständigt anpassa sig till utbildningssystem, välfärdssystem och arbetsmarknaden. Individen 

förväntas kunna planera långsiktigt men samtidigt kunna anpassa sig till förändring, ha 

förmågan att improvisera men också organisera, acceptera misslyckanden och börja om från 

början, vara initiativrik och flexibel och samtidigt kunna hantera sin frustration över allt detta, 

på egen hand. Idag ligger ansvar och samhällets förväntningar i högre utsträckning än tidigare 

på den enskilde individen. Det individualistiska samhället erbjuder valmöjligheter, 

självständighet och friheter men på samma gång en mer otrygg och ibland isolerad tillvaro. 

Ett exempel på ett solidariskt och kollektivistiskt synsätt finner vi i Martin Modéus bok 

Gudstjänstens kärnvärden (2013). Martin Modéus är biskop i Linköpings stift i Svenska 

kyrkan. Han beskriver den svenskkyrkliga gudstjänsten som ett möte mellan livets tre 

grundrelationer: Gud, medmänniskan och självet. Gudstjänsten ska innehålla dessa tre 

relationer, de ska äga rum under den, genom symboler, blickar som möts och genom ord som 

sägs till människor, Gud och till sitt eget inre (Modéus, 2013:28-29). I boken lyfter han fram 

tio värdeord som är viktiga i gudstjänsten och ett av dem är gemenskap. Gemenskap får inte i 

gudstjänsten endast bli en tanke om gemenskap utan en gemenskap som är ”på riktigt”. 

Gemenskapens mekanismer fungerar på samma sätt i gudstjänstens kontext som i det vanliga 

livet: om vi ler mot någon blir den glad, nonchalerar vi någon skapas utanförskap (Modéus, 

2013:236-237). I gudstjänsten påminns människan om att alla är beroende av varandra, 

individens plats i gudstjänstgemenskapen innebär inte endast att den behöver andra utan också 

att andra behöver den. Gemenskap är berättelsen om ett ”vi” där olikhet och respekt är viktiga 

värden (Modéus, 2013:240). Gudstjänsten är en kollektiv handling men det är individer som är 

en del av detta kollektiv (Modéus, 2013:251).  

Modéus (2013) bok om gudstjänstens kärnvärden är i mångt och mycket skriven i ett normativt 

perspektiv, det är så här den svenskyrkliga gudstjänsten borde vara eller är tänkt att vara. Men 

alla som deltar i gudstjänster – församlingsbor, kyrkomusiker, vaktmästare och präster – vistas 

också utanför kyrkorummets väggar när de inte är i gudstjänst, ute i det individualistiska 



6 

 

samhället. Jag är intresserad av att undersöka vad som sker när dessa världar möts. Läggs det 

moderna samhällets värderingar och tankesystem åt sidan då gudstjänstdeltagaren kliver över 

tröskeln till kyrkorummet? Är den svenskyrkliga gudstjänsten en fredad zon från egennyttan 

och egoismen som präglar det individualistiska samhället? Vi kan finna tankar om gemenskap 

i individualismen och tankar om individen i kyrkans bild av gemenskap men det som fångat 

mitt intresse är kontrasten som uppstår mellan dessa två synsätt. Det moderna, individualistiska 

samhället vi lever i och som Beck & Beck-Gernsheim beskriver och det traditionella med den 

svenskkyrkliga gudstjänsten i fokus, där Modéus lyfter gemenskap som en vital del. Vad händer 

då – vid korsvägens möte mellan dess tu olika synsätt på tillvaron? Den här studien är intressant 

och viktig för samhället i stort eftersom den undersöker om det individualistiska samhället 

sprider sig till ytor i samhället som traditionellt varit präglade av ett kollektivistiskt 

förhållningssätt. Studien är i synnerhet intressant tillika viktig för den Svenska kyrkan emedan 

den undersöker huruvida det individualistiska samhället har någon betydelse för de 

mellanmänskliga relationerna i dess gudstjänst.   

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är således att undersöka om den sociala gemenskapen har betydelse 

för den svenskkyrkliga gudstjänsten, och – om den har betydelse – på vilket sätt gemenskapen 

är viktig. Frågeställningen som jag kommer att försöka besvara är: Vilken betydelse har den 

sociala gemenskapen i dagens svenskkyrkliga gudstjänst? 

2. Disposition 
Efter den introduktion med tillhörande syfte och frågeställning som presenterats följer en 

redogörelse för tidigare forskning på området kristet liv och sammanhang. I avsnittet diskuteras 

villkoren för en kristen gemenskap, sociala och religiösa aspekter i kristna gemenskaper samt 

effekter av kristna gemenskaper.  

Efter avsnittet om tidigare forskning följer en genomgång av den metodologiska ansatsen. För 

att i den här studien komma nära fältet och skapa mig en förståelse för den svenskkyrkliga 

gudstjänsten och den gemenskap som finns där har jag valt att använda mig av etnografi och 

deltagande observationer. I avsnittet motiverar jag mitt val av metod som åtföljs av en 

redogörelse av den etnografiska forskningsprocessen.  

När jag presenterat metodansatsen och dess process kommer en teoridel där jag redogör för de 

teorier jag valt att använda mig av för denna studie. Jag redogör för olika aspekter inom 

perspektivet symbolisk interaktionism och för begrepp som är relevanta för studien.  

I resultatdelen beskriver jag studiens resultat utifrån ett antal teman som jag funnit genom 

forskningsprocessen. Det handlar om gemenskapen genom sociala möten, gudstjänsten och 

känslan av tillhörighet i församlingen. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av resultatet.  

På resultatdelen följer en diskussionsdel där jag diskuterar resultatet i relation till den tidigare 

forskningen, till den teoretiska förståelseramen och de begrepp jag använt mig av. 

Avslutningsvis finns ett självkritiskt avsnitt där diskuterar vad den etnografiska 

forskningsprocessen bidragit med och svårigheter som jag ställts inför med valet av 

metodansats. Vidare redogör jag för vad jag anser skulle vara intressant för framtida forskning 

på området.    
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3. Tidigare forskning 
När jag sökt efter tidigare forskning på området social gemenskap och dess betydelse i 

religionsutövning har jag använt mig av databaserna Primo och Sociological Abstracts. På dessa 

databaser har jag använt mig av sökord som religious interaction in rituals, social interaction 

in Christian rituals, Christian rituals, social solidarity, church. För att koppla dessa funna 

forskningsbidrag på ett tydligt sätt till denna studies syfte och frågeställning har jag tematiserat 

dem utifrån: Villkoren för en god kristen gemenskap, Det religiösa och det sociala i kristna 

församlingar, Effekter av den kristna gemenskapen.  

3.1 Villkoren för en god kristen gemenskap 

Forskningsartiklarna under detta tema undersöker vad som behövs i församlingslivet för att det 

ska kunna bli en god kristen gemenskap. Dels handlar temat om hur relationerna mellan 

församlingsmedlemmarna och deras syn på vad som skapar gemenskap och integrering i 

församlingskulturen. Det är viktigt att vara delaktig i församlingens aktiviteter och att känna till 

kyrkans organisation och dess bibelsyn. Dels tar detta tema upp hur präster ser på prästens 

funktion för att skapa ett framgångsrikt församlingsarbete. Fokus är prästens relationella 

kontakter med församlingen som helhet och på dess individer. 

I Gailliard och Davis (2017) artikel undersöker man hur medlemmar i församlingar upplever 

integreringen i amerikanska kristna församlingar. Studien bygger på en surveyundersökning 

med öppna frågor och med ett snöbollsurval av 233 stycken respondenter i åldrarna 18-77 år. I 

resultatet kommer man fram till tre huvudaspekter för upplevelsen av integreringen i 

församlingar: 

1) Bygga relationer med andra medlemmar i församlingen. På frågan om när man känner 

sig integrerad och definierar sig som medlem av en församling var det överlägset 

vanligaste svaret ”när man känner de andra och de känner mig”. Det handlar inte bara 

om att ha gemenskap i gudstjänster utan också att delta i gemensamma aktiviteter 

utanför kyrkobyggnaden. Gemenskapen involverar både livet i och utanför kyrkan. Det 

finns också förväntningar på att de ska finnas en djupare relation med 

församlingsmedlemmar än till exempel relationer på arbetsplatsen. Vidare anser man 

det viktigt att bli igenkänd av församlingens ledarskap och att ens närvaro är uppskattad.  

2) Vara involverad i kyrkliga aktiviteter. Respondenterna lade också stor vikt vid känslan 

av att vara integrerad i en församling berodde på att man bidrog till kyrkan genom sina 

styrkor och gåvor som individ. Att vara involverad i kyrkan handlar inte bara om att 

regelbundet delta i gudstjänster utan också om volontärarbete, kyrkliga aktiviteter, 

hjälpa till vid gudstjänster, finansiella bidrag till församlingen för att ge några exempel.  

3) Att lära känna kyrkokulturen både vad gäller organisationen och det religiösa. För att 

respondenterna ska känna sig integrerade i en församling måste de lära sig och acceptera 

församlingens normer, praktiker och kultur. Det är viktigt att känna till organisationens 

tro/teologi och instämma i den, att stödja församlingens inriktning, vision, mission och 

bibeltolkning. Man lägger också stor vikt vid det religiösa uttrycket. För att känna sig 

integrerad måste det finnas kännedom om den trosbaserade kulturen vilket innefattar 

olika religiösa riter som dop och konfirmation men också erfarenheter av andlig växt i 

relation till Gud, bibliska läror och hur man bör leva sitt liv. 

Young och Firmins (2014) amerikanska studie har ett tydligt fokus på pastorer/prästers syn 

rörande sociala kontakter i en församling. Young och Firmin har genomfört en fenomenologisk 

kvalitativ studie baserad på djupintervjuer av tretton pastorer. Undersökningen handlar om hur 

pastorer ser på sina relationella kontakter inom församlingsarbetet. Resultatet redovisar tre olika 

aspekter som pastorerna finner viktiga vid sociala kontakter kopplat till ett framgångsrikt 

församlingsarbete.  
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1) Pastorer måste ha för avsikt att skapa sociala kontakter med församlingen. En pastor 

måste skapa meningsfulla sociala kontakter med individerna i sin församling för att det 

ska bli ett effektivt och framgångsrikt församlingsarbete. En pastor som är frånvarande 

eller har för stor distans till sina församlingsmedlemmar kan vara förödande för en 

församling, enligt respondenterna. 

2) Det är centralt att pastorer är tillgängliga för församlingsmedlemmar som längtar efter 

pastorala kontakter. Respondenterna menar att ju större församling desto svårare är det 

att skapa meningsfulla kontakter med alla medlemmar. Det gäller därför att skapa 

meningsfulla kontakter med så många som det är praktiskt möjligt och i synnerhet med 

medlemmar som uttrycker en önskan om kontakt med en pastor. Exempel på sådana 

önskningar kan vara vid bröllop, begravningar eller sjukhusbesök. 

3) Pastorer ska ge extra uppmärksamhet till ledarskapet inom församlingen som består av 

lekmän. Volontärer inom en församling som hjälper till med att leda kyrkans 

verksamheter: ledare för söndagsskola, ungdomsledare, utbildningsansvariga och 

liknande är det extra viktigt att en pastor har relationella kontakter med eftersom 

respondenterna anser att dessa relationer ”rinner nedåt” till övriga 

församlingsmedlemmar. 

3.2 Det religiösa och det sociala i kristna församlingar 

Forskningsartiklarna i detta tema undersöker på vilket sätt det religiösa i församlingslivet 

påverkar det sociala livet och vice versa. Artiklarna undersöker huruvida gudstjänstliv, 

församlingsaktiviteter och vänskap i församlingslivet påverkar varandra och på vilket sätt. 

Temat diskuterar också vad som skapar känslor av tillhörighet i en församling.  

Cheadle och Schwadels (2012) studie diskuterar hur den personliga dimensionen och relationer 

med andra i minderårigas religionsutövning påverkar varandra i skolmiljöer. Man har 

genomfört en longitudinell studie med enkäter i sju amerikanska skolor i årskurserna 6-8. 

Studien omfattar 798 elever. Det är 38% högre sannolikhet att om en ungdom går i gudstjänst 

lika ofta som de andra ungdomarna i dennes närhet att den formar eller behåller vänskap med 

andra till skillnad från de som inte deltar i gudstjänster i samma utsträckning som sina vänner. 

På samma sätt påverkar det hur ofta en ungdom går i gudstjänst när en ny vänskap är på väg att 

formas och kan också vara en av orsakerna till att en ny vänskap växer fram. Frekvensen av 

gudstjänstbesök svarar mot hur ofta den nya bekantskapen deltar i gudstjänst. Man menar att 

detta är något som ingår i processen av att välja vänner och en del av socialiseringen och dessa 

båda processer sker simultant. Samma sak gäller vid frekvensen av bön. Hur ofta en individ ber 

påverkar vilka vänner man väljer att umgås med och kan också vara en källa till vilka nya 

vänskaper en individ formar. 

En studie som är skriven av Stroope och Baker (2014) intresserar sig för relationen mellan 

sociala nätverk och tillhörighet. Studien är en amerikans enkätundersökning där 399 

församlingar med deras 78895 medlemmar deltagit. Medlemmarna som analyserats är alla över 

18 år. Här visar resultatet ett tydligt samband mellan frekvensen av deltagande i gudstjänst och 

upplevelsen av tillhörighet. Ju oftare en individ deltar i gudstjänst desto högre är graden av 

upplevelsen av tillhörighet. Även under hur lång tid en individ deltagit i gudstjänsterna 

påverkar. Ju längre tid en individ varit med i en församlings gudstjänstliv desto mer tillhörighet 

känner den. En annan aspekt som påverkar känslan av tillhörighet är hur enhetlig församlingens 

ideologi/teologi är. Ju mer enhetlig ideologin är i en församling desto mer tillhörighet känner 

individen jämfört med församlingar där ideologin spretar åt olika håll. Vidare visar 

undersökningen att det finns ett samband mellan storleken på församlingen och upplevelsen av 

tillhörighet. Ju större församling desto lägre är känslan av tillhörighet. Således är känslan av 

tillhörighet högre i mindre församlingar. 
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Stroopes (2012) artikel är en undersökning som intresserar sig för i vilken utsträckning sociala 

nätverk vilka är grundade i religiösa församlingar formar religiositet. Det är en amerikansk 

enkätundersökning i vilken 1648 personer deltog i. I resultatet kan man se ett samband mellan 

antalet vänner och frekvensen av religiösa aktiviteter en individ har som är medlem av samma 

församling. Ju fler vänner en individ har som är medlem i samma församling som den själv 

desto fler religiösa aktiviteter deltar individen i. Således avgör antalet vänner hur mycket en 

individ engagerar sig i kyrkliga sammanhang. Undersökningen visar på samma sätt samband 

mellan antalet vänner och frekvensen av deltagandet i andakter. Ju fler vänner en individ har i 

församlingen desto oftare deltar individen i sin församlings andakter eller trosutövningar. 

Resultaten visar således att graden av social gemenskap i en församling påverkar hur mycket 

en individ deltar i en församlings religiösa aktiviteter samt andaktsliv.  

3.3 Effekter av den kristna gemenskapen 

Detta temas forskningsartiklar undersöker vilka effekter som kommer av att människor är 

involverade i en kristen gemenskap. Dels handlar det om hur församlingsmedlemmar engagerar 

sig utanför kyrkorummet och gudstjänstlivet och dels handlar det om graden av sociala 

kontakter påverkas av aktivt deltagande i gudstjänstliv.  

Lewis, MacGregor och Putnams (2013) studie handlar om hur religiöst baserade sociala nätverk 

påverkar religiositet och grannliknande beteenden. Studien har använts sig av enkäter och är 

genomförd i USA och omfattar 1200 personer. Resultatet i denna surveyundersökning visar att 

människor som deltar i religiösa gudstjänster, oftare och med större sannolikhet engagerar sig 

i medborgerliga aktiviteter än människor som inte deltar i religiösa gudstjänster. Detta beror 

emellertid inte på tro, politik eller en mer utvecklad sällskaplighet utan för att de har starka 

sociala nätverk som är religiösa. Artikelförfattarna hävdar således att om två personer har 

samma antal vänner kommer den som har nära vänner inom kyrkan i högre utsträckning 

engagera sig för medborgerliga aktiviteter. Detsamma gäller även när man tittar på hur 

”sällskapliga” individer är. Om två personer är lika utåtriktade, tillbringar lika mycket tid med 

familj och vänner, socialiserar sig och umgås med vänner kommer den som har starka band till 

ett religiöst socialt nätverk engagera sig mer i medborgerliga aktiviteter än den som inte har 

det. 

Hastings (2016) studie handlar om att icke-religiösa kan sakna de fördelar som erhålls genom 

de sociala nätverk som religiösa nätverk ger och som har betydelse för vad som menas med att 

vara andlig eller religiös och förståelsen för vikten av formella organisationer i socialt liv.  

Forskningsrapporten är en amerikansk enkätundersökning där man samlat in data från personer 

i åldrarna 25-74 år mellan åren 2006 och 2014. Studien delar in deltagarna i fyra kategorier: 

Deltagare i gudstjänst, religiösa icke deltagare i gudstjänst, andliga men inte religiösa samt 

varken andliga eller religiösa. Resultatet visar att de som deltar i gudstjänst har mer sociala 

kontakter i sina liv än de tre övriga kategorierna som inte är deltagare i gudstjänster. 

Undersökningen visar också på att deltagare i gudstjänster har fler sociala kontakter än de 

övriga tre kategorierna som inte deltar i gudstjänster. Med sociala kontakter menar Hastings 

sociala interaktioner med exempelvis grannar, släktingar och vänner.   

3.4 Reflektioner kring tidigare forskning 

Det som är ett genomgående tema i den tidigare forskningen är att religion och 

religionsutövning är något socialt. Religionsutövning innefattar sociala upplevelser, sociala 

interaktioner och relationer med andra människor, det är ett socialt fenomen. Religionsutövning 

sker således sällan på egen hand utan det sker i grupp i samvaro med andra av samma 

trosuppfattning. Det finns tre utmärkande aspekter i den tidigare forskningen: 
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1) Religiösa sociala nätverk/rörelser och tillhörande religionsutövning innefattar 

emotioner. Centralt är känslor och upplevelser av tillhörighet, solidaritet, ömsesidighet, 

entusiasm, självförtroende, kamratskap etc.  

2) Engagemang i andra människor. Människor som tillhör religiösa rörelser engagerar sig 

i medborgerliga aktiviteter så som välgörenhet, sociala insatser etc. Man har fler sociala 

kontakter än människor som inte deltar i religiösa rörelser. 

3) Relationer har stor betydelse. Trosutövning är något som sker kollektivt och där skapas 

vänskapsband och relationer som bidrar till ökat engagemang för församlingen och dess 

medlemmar. Hur ofta en individ deltar i gudstjänst och andra kyrkliga aktiviteter avgörs 

av hur ofta dennes vänner gör det. Den sociala inbäddningen, gemenskapen påverkar 

graden av engagemang och frekvensen i andaktslivet. 

Jag har inte lyckats hitta tidigare forskning som är gjord på detta område i Sverige utan har fått 

använda mig av internationell forskning. Mycket av den tidigare forskningen har fokuserat på 

hur religiösa nätverk påverkar människors liv utanför och innanför kyrkorummet i form av 

medborgerliga aktiviteter och andra interaktioner. Därtill är det amerikanska, huvudsakligen 

kvantitativa surveyundersökningar och häri finns det en brist emedan studierna inte är gjorda i 

den kontext de undersöker nämligen i själva församlingarna. Risken blir således att de studierna 

fokuserar på det mätbara och inte på det sociala samspelet som äger rum. Här vill jag i linje 

med de två kvalitativa studierna som är med i den tidigare forskningen bredda det kvalitativa 

studiet av församlingsliv. Medan Gailliard och Davis samt Young och Firmins studier bygger 

på intervjuer ämnar jag undersöka den svenskkyrkliga gudstjänsten genom en etnografisk 

metodansats där jag får en närhet till fenomenet svenskkyrklig gudstjänst för att därigenom 

bredda studiet på området.  

Att min studie använder sig av en etnografisk metodansats, är gjord i Sverige, i en medelstor 

stad och i en svenskkyrklig kontext gör den relevant i relation till den befintliga forskningen. 

På detta fält finns uppenbara hål. Min uppsats bidrar därför till att ge mer kunskap och en 

bredare bild inom detta forskningsområde. 

4. Metod 
I detta avsnitt ämnar jag redogöra för hur jag arbetat med den etnografiska metodansatsen för 

att kunna besvara frågeställningen om vilken betydelse den sociala gemenskapen har i den 

svenskkyrkliga gudstjänsten. Avsnittet inleds med en diskussion som behandlar vad etnografi i 

grunden är och varför jag valt denna metod för denna undersökning. Vidare kommer jag 

redogöra för församlingen som är föremål för studien och hur jag fick tillgång till fältet. Under 

rubriken urval diskuterar jag vilka gudstjänster jag valt att observera och vilka personer som 

blev föremål för intervjuer. Därefter redogör jag för de deltagande observationer och intervjuer 

som genomförts och reflexiviteten vilken varit ständigt närvarande vid dessa moment. Avsnittet 

avslutas med en genomgång av de etiska ställningstaganden som gjorts och hur analys och 

tolkning av materialet genomförts.    

4.1 Etnografisk metodansats 

Den etnografiska metoden inriktar sig på studiet av människor och deras beteenden och 

interaktioner i vardagliga miljöer. Forskaren samlar in datamaterial om ett socialt fenomen i 

dess naturliga miljö, i mitt fall den svenskkyrkliga gudstjänsten. Undersökningen genomförs 

således inte i en miljö som är konstgjord eller på något sätt anpassad efter forskarens 

förutfattade meningar. Syftet med den etnografiska metoden är att utforska ett specifikt socialt 

fenomen och dess betydelse för den grupp av människor som är en del av det. Etnografen 

försöker besvara en rad olika frågor som vilken betydelse fenomenet har för de människor som 

är involverade i det? Hur betraktar deltagarna varandra och hur ser de på sig själva? Detta 
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studerar etnografen i första hand med hjälp av deltagande observationer vilket innebär att 

forskaren måste hitta en roll i den miljö som den ska studera och ofta måste den rollen 

förhandlas fram med de människor som utgör den naturliga miljön för det sociala fenomen som 

ska studeras. Forskaren måste bli accepterad. En viktig källa för datamaterial vid sidan av de 

deltagande observationerna är de informella samtal som uppkommer vid de deltagande 

observationerna. (Hammersley & Atkinson, 2007:3-4) 

Min studie har i huvudsak samlat in datamaterial genom just deltagande observationer och 

informella samtal. I slutet av min studie använde jag mig också av två formella intervjuer för 

att nå en djupare förståelse av vissa aspekter av den svenskkyrkliga gudstjänsten. Genom att 

använda mig av en etnografisk metodansats anser jag att jag kan samla in det datamaterial som 

är nödvändigt för att besvara min frågeställning: Vilken betydelse har den sociala gemenskapen 

i den svenskkyrkliga gudstjänsten? Genom deltagande observationer får jag inblick i och en 

fördjupad förståelse för hur den svenskyrkliga gudstjänsten är uppbyggd och fungerar och vad 

den betyder för deltagarna. Jag kan på nära håll se om och hur den sociala gemenskapen uttrycks 

i den svenskkyrkliga gudstjänsten. Genom informella samtal, intervjuer och gudstjänstagendor 

kan jag få en djupare förståelse för den svenskkyrkliga gudstjänsten. 

4.2 Församlingen som är föremål för studien 

Församlingen som jag valt för denna studie och framledes kommer att referera till som 

Centrumkyrkan är belägen i en medelstor stad. Som många andra svenskkyrkliga 

kyrkobyggnader i Sverige är det en medeltidskyrka men den är i antal medlemmar något större 

än den genomsnittliga församlingen med sina 12.560 församlingsmedlemmar. Centrumkyrkan 

är belägen mitt i stadens centrum vilket innebär att många människor rör sig i och kring kyrkan 

till exempel turister, barnfamiljer, ungdomar, pensionärer, missbrukare och tiggare. 

Församlingen har ett tjugotal anställda i form av vaktmästare, kyrkomusiker, pedagoger, 

diakoner och präster som arbetar i en rad olika verksamheter. Förutom gudstjänster och 

förrättningar har Centrumkyrkan bland annat verksamheter för konfirmander, seniorer, 

bibelstudier, barnverksamheter och olika körer.  

4.3 Tillgång till fältet 

Eftersom alla svenskyrkliga gudstjänster (och även alla förrättningar: dop, vigslar och 

begravningar) är offentliga, vem som helst kan när som helst välja att delta i en gudstjänst, har 

det inte varit svårt för mig att få tillgång till fältet i denna studie. Vid deltagande observationer 

kan observatören behöva hjälp av aktörer som är en del av det fält den ska observera:  

1) Grindvakten – kan ofta vara en informell ledare som kan öppna upp det sociala rummet 

för observatören. 

2) Sponsorn – den som hjälper forskaren att ta sig in och vara på fältet.  

3) Nyckelinformanter – Den/De individer som forskaren kan få extra bra information av. 

(Gobo & Molle, 2017:125-127) 

Dessa aktörer kan vara observatören till hjälp inte minst genom att ge information om det 

sociala fenomenet som är föremål för undersökningen. Vid min studie fungerade 

församlingsherden som grindvakt. Det innebar att hen informerade personalen om vem jag var 

och vad jag skulle göra där. En av församlingens präster fungerade som sponsor och hjälpte 

mig in på fältet och bidrog också till att förklara för en del församlingsbor att jag under en tid 

skulle göra observationer för att titta på den sociala gemenskapen vid svenskkyrkliga 

gudstjänster. Det underlättade också att prästen fungerade som sponsor eftersom alla i 

församlingen har förtroende för prästen och om prästen visar förtroende för mig som deltagande 

observatör får också församlingen förtroende för mig. Jag har också deltagit i några gudstjänster 

i församlingen innan min studie och på så vis var jag redan känd av några ur den 
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gudstjänstfirande församlingen vilket underlättat vid informella samtal. De 

församlingsmedlemmar jag mött under mina observationer och vid informella samtal har alla 

varit välkomnande och positiva till min studie och nyfikna på vad jag ser och kommer fram till. 

Innan jag påbörjade mina observationer var jag lite orolig över att jag kanske skulle mötas av 

misstänksamhet av en del församlingsbor men inget sådant har jag upplevt under studien.  

Under denna studies gång fick jag kontakt med två personer som jag har fått extra bra 

information av, så kallade nyckelinformanter. En av dem är en kvinna i 25-års åldern och den 

andra är en av församlingens präster som tjänstgjort vid flera av de observationer jag gjort. 

Valet av dessa nyckelinformanter återkommer jag till under avsnittet om urval. Värt att nämna 

redan nu är dock att prästen som fungerat som nyckelinformant vid denna studie är inte 

densamma som fungerat som sponsor.  

4.4 Urval 

Att jag valde Centrumkyrkan för denna studie beror på att jag i denna studie var beroende av 

att de gudstjänster jag skulle observera var tvungna att ha tillräckligt många deltagare. Eftersom 

studien handlar om social gemenskap i gudstjänster är det nödvändigt att gudstjänsterna har ett 

tillräckligt antal besökare. Genom att titta på Svenska kyrkans gudstjänststatistik fann jag att 

Centrumkyrkan fungerade för det ändamålet. Förutom att Centrumkyrkan är belägen i en 

mellanstor stad och i dess centrum är den i övrigt en vanlig svenskkyrklig församling. Vid 

gudstjänsterna har besökarantalet varierat från sju till 250 deltagare i alla åldrar.  

Denna studie består av fem deltagande observationer av svenskkyrkliga gudstjänster, i tre av 

fallen fanns även tillfälle att inkludera kyrkkaffe i observationen. Jag har också observerat olika 

typer av gudstjänster vid olika dagar och tidpunkter för att få en variation av det som observeras. 

Detta för att hitta mönster av social gemenskap även om det är olika typer av gudstjänster. Jag 

ville helt enkelt få en så bred bild som möjligt och valde således att observera församlingens 

alla typer av gudstjänster. De deltagande observationerna är följande: En påsknattsmässa, 

lördag kl. 23-00.30, två söndagsmässor, kl. 11-12.45 varav den ena hade särskild inriktning mot 

ungdom, en middagsmässa, fredag kl. 12.15-12.45 samt en morgonmässa, onsdag kl. 7.30-9.00. 

Alla mässorna ägde rum under månaderna april-maj. Alla gudstjänsterna utom middagsmässan 

hade tillhörande kyrkkaffe eller annan kyrklig aktivitet efteråt och klockslagen inkluderar dessa. 

Kyrkkaffe innebär ett mindre fika som följer efter gudstjänsten. Det är frivilligt att delta på och 

äger – i detta fall – rum i en annan lokal än gudstjänsterna.  

Vad gäller intervjuerna har jag valt att intervjua en av Centrumförsamlingens präster som ledare 

av gudstjänsten, samt en församlingsbo, för att få deras respektive upplevelser av den sociala 

gemenskapens betydelse vid gudstjänsterna. Beslutet att göra en intervju med en av prästerna 

tog jag när jag hade genomfört mina observationer och fick insikten om att en intervju skulle 

kunna tillföra ytterligare nödvändigt material för studien. På samma sätt med 

församlingsmedlemmen jag valde att intervjua. Här ville jag fördjupa förståelsen från 

deltagarens perspektiv av upplevelsen social gemenskap i gudstjänst. Båda dessa 

nyckelinformanter har jag haft mycket hjälp av under den tid jag spenderat i församlingen.  

Skälen till att jag valde prästen är att den har hållit i fyra gudstjänster jag observerat och är en 

väldigt engagerad präst som är mån om att alla ska känna sig sedda och välkomna till gudstjänst. 

Både under gudstjänst och vid informella samtal har det för mig varit tydligt att prästen lägger 

stor vikt vid social gemenskap inte bara vid gudstjänster utan i församlingens alla verksamheter.   

Orsaken till att jag valde församlingsmedlemmen, som jag valt att kalla för ”Erika”, till 

nyckelinformant är följande.  Hon är en kvinna i 25-års åldern som deltagit i församlingens 

gudstjänster och verksamheter ända sedan hon var 14 år och konfirmand. Precis som 

ovannämnda präst är Erika intresserad av församlingsgemenskap och bidrar för att människor 
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ska mötas och lära känna varandra vid både gudstjänster och kyrkkaffe. Hon står ofta vid 

kyrkporten och hälsar välkommen vid gudstjänster och hjälper till med praktiska bestyr i och 

kring gudstjänst och efter många år av engagemang som volontär har hon en djup kunskap om 

församlingen och dess verksamhet och gudstjänster.  

Datainsamlingen består således av fem observationer samt två intervjuer. De fem deltagande 

observationerna är genomförda vid Centrumkyrkan och anslutande kyrkkaffe har ägt rum i 

Centrumkyrkans församlingshem där också studiens två intervjuer genomförts. Intervjuerna 

varade i ungefär 35 minuter vardera.  

4.5 Deltagande observationer 

Genomförandet av deltagande observationer är något som vi människor hela tiden gör i våra 

vardagliga sammanhang. Vi observerar hela tiden olika sociala sammanhang runt omkring oss 

med syftet att försöka förstå dem för att vi sedan ska kunna bli en del av dem. Den stora 

skillnaden vid vetenskapliga deltagande observationer är att de är systematiska. Man tittar på 

sociala företeelser som fenomen, i detta fallet är det den svenskkyrkliga gudstjänsten som är 

fenomenet. Man strävar efter att göra det som är något bekant till något främmande eller det 

som är främmande till något bekant. Att försöka betrakta ett fenomen med en ny blick för att 

nå en ny djupare förståelse av det och sedermera kunna förklara det. (Gobo & Molle, 2017:152-

153)  

Jag har använt mig av en observationsguide vid varje observationstillfälle för att lättare kunna 

hålla fokus på vilket sätt social gemenskap kommer till uttryck i gudstjänsten. Denna 

observationsguide består av några frågor som jag formulerat och burit med in i observationerna. 

Frågorna kommer dels utifrån den frågeställningen studien har, betydelsen av gemenskap i 

gudstjänster, och dels från att jag har tidigare erfarenhet av gudstjänster och hade på förhand 

information om hur gudstjänster är uppbyggda och därigenom hade tankar om vad jag letade 

efter. Frågorna har skiftat från observation till observation emedan nya frågor kan dyka upp 

efter en observation som jag sedan tar med mig till efterkommande observation. Exempel på 

frågor jag haft med mig i observationerna har varit följande: 

• Vad möts man av när man träder in i kyrkorummet?  

• Vilka verbala och kroppsliga interaktioner utspelar sig mellan deltagarna? 

• På vilket sätt påverkar gudstjänstens struktur det sociala samspelet? 

• Vilka emotioner kommer till uttryck i gudstjänsten, individuella och kollektiva? 

Vid dessa deltagande observationer har jag skrivit ned enkla stödord enligt de anvisningar som 

Murchison (Murchison, 2010:70) ger. Enligt Murchison har de funktionen av 

minnesanteckningar för att lättare kunna komma ihåg det man observerat efter observationerna. 

Dessa stödord har jag skrivit ned när det inte stör det som händer i kyrkorummet eller när jag 

inte deltar i ett moment i kyrkorummet exempelvis vid nattvardsgång. Även om jag gjort 

fältanteckningar ibland när jag suttit i kyrkbänken har jag strävat efter att göra det så omärkligt 

som möjligt eftersom somliga skulle kunna störa sig på att jag när jag skriver inte är 

uppmärksam på själva gudstjänsten. Det skulle exempelvis anses vara olämpligt att anteckna 

vid böner eftersom man då som församling och enskilt ska rikta uppmärksamheten till Gud. 

Därför har jag, som Murchison påbjuder, gjort anteckningar när det varit lämpligt under 

observationerna. Jag använde mig av små post-it lappar vid mina fältanteckningar av den enkla 

anledningen att de är lätta att hantera och de prasslar inte lika mycket som ett block kan göra 

när man exempelvis vänder blad. Varje lapp numrerade jag för att vid renskrivningen av 

fältanteckningarna lättare kunna hålla reda på vilken ordning jag skrivit ned allting under 

observationen. 
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För mig har Gobo och Molles (2017) tankar om att göra det främmande bekant och det bekanta 

främmande varit lite av ett mantra under denna studie. I synnerhet att göra det bekanta 

främmande då jag har en bred erfarenhet av svenskkyrkliga gudstjänster. Att göra det 

främmande till något bekant handlar om att skapa sig en förståelse för ett fenomen som man 

inte har någon kunskap om. Om man t ex inte har kunskap om ett fenomen som gudstjänst 

måste man göra den till något bekant för att kunna förstå vad det är som pågår. På samma sätt 

är det viktigt att göra det bekanta till något främmande vid observationer av ett fenomen 

eftersom om man som deltagande observatör är alltför bekant med fenomenet kan det ligga i 

vägen för att kunna se vad som faktiskt pågår. Det blir lätt att ta saker för givna att andra förstår 

och att ge alltför knapphändiga beskrivningar av begrepp och moment i gudstjänster i mina 

fältbeskrivningar. På samma gång är det lätt att bli oreflekterad för egen del för detsamma och 

där har jag jobbat med att försöka betrakta gudstjänsten som ett vitt papper. (Gobo & Molle, 

2017:79-80) 

För att lyckas göra det bekanta främmande insåg jag på ett tidigt stadium att det för mig hjälpte 

att ta in teoretiska perspektiv. Jag vill ge ett exempel. Jag märkte tidigt vid mina observationer 

att när ett moment skedde i gudstjänsten betraktade jag det som en vanlig gudstjänstdeltagare 

gör. Vid momentet ”Herrens Frid” reser sig alla deltagare upp och hälsar de närmaste 

bänkgrannarna med ett handslag och orden Herrens Frid alternativt Guds Frid. Efter min första 

observation insåg jag att jag betraktat det precis som jag alltid gjort som gudstjänstdeltagare. 

Situationen var så bekant för mig att jag glömde av att betrakta vad som pågick ur ett 

mellanmänskligt perspektiv i det momentet. Jag föll in i gamla vanor. För att göra det bekanta 

främmande började jag istället att sätta socialpsykologiska begrepp på allt som skedde. Jag blev 

noggrann med att tänka på moment i gudstjänsten i termer av sociala interaktioner, det blev ett 

medel för att hitta en framkomlig väg för att kunna distansera mig. 

Eftersom jag själv är bekännande kristen och van gudstjänstdeltagare stack jag inte ut vid 

observationerna i den mening att det märktes att jag var där som en observatör som inte visste 

hur det går till vid gudstjänster. Är man inte van vid gudstjänster finns det många moment man 

som oerfaren kan göra fel eller bete sig fel vilket somliga församlingsmedlemmar lätt lägger 

märke till. Genom detta påverkade jag gudstjänsterna minimalt vid mina observationer.  

4.6 Informella intervjuer 

Genom att använda mig av deltagande observationer har jag fått möjlighet att komma de andra 

gudstjänstdeltagarna närmare vilket har lett till att det blivit lättare att bli en del av informella 

samtal som ofta sker innan och efter en gudstjänst, men kanske framförallt vid kyrkkaffet efter 

gudstjänsterna. Det gör att kyrkkaffet också är intressant att studera i relation till gudstjänsten 

och är således en integrerad del av observationerna.  

Under själva gudstjänsterna förekommer det minimalt med informella samtal till skillnad från 

kyrkkaffet, där det sker informella samtal kontinuerligt. Vid de olika kaffeborden under 

kyrkkaffet pågår det samtal hela tiden och det är enkelt att slå sig ned någonstans och ta del av 

samtalen. De informella samtalen har varit ett viktigt komplement till gudstjänsterna i de 

deltagande observationerna. Oftast har jag frågat församlingsmedlemmar enkla frågor till 

exempel: Vad är det bästa med att fira gudstjänst? Går du alltid på kyrkkaffet efter 

gudstjänsterna? Det räcker med sådana inledande frågor för att få igång samtal som sedan 

fördjupas. Efter varje observationstillfälle har jag försökt skriva ned mina fältanteckningar så 

fort som möjligt för att därigenom inte glömma bort viktiga detaljer och information jag 

observerat. 

Som jag nämnt tidigare kan det vara viktigt vid etnografiska undersökningar att ha tillgång till 

vissa nyckelpersoner för att exempelvis få tillgång till fältet. I mitt fall behövde jag ingen 
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medlare för att komma in på fältet eftersom alla är välkomna till svenskkyrkliga gudstjänster, 

tröskeln in är således låg. Däremot hade jag – som jag nämner under 4.3 – tillgång till både en 

grindvakt och en sponsor som manifesterade sig i två olika personer samt två 

nyckelinformanter. De deltagande observationer jag genomfört har inneburit att jag fullt ut 

deltagit i gudstjänsterna och deras olika moment. 

4.7 Formella intervjuer 

För att fördjupa förståelsen för betydelsen av social gemenskap i svenskyrkliga gudstjänster 

valde jag att efter alla deltagande observationer var genomförda göra två formella intervjuer 

med en präst och en församlingsmedlem. Detta för att komplettera bilden jag fått genom 

observationerna. Intervjuerna spelade jag in och transkriberade och de följde en 

semistrukturerad intervjuguide med frågor av öppen karaktär, se bilaga 1. Frågorna kretsade 

bland annat kring hur respondenterna såg på vad som skapar upplevelsen av att höra till och på 

vilket sätt gemenskap tar sig uttryck i och kring gudstjänsten.  

Även om båda intervjuerna var formella skedde de ändå under samtalsliknande former vilket 

gav dem en informell karaktär. Båda intervjuerna ägde i rum i ett samtalsrum i Centrumkyrkans 

församlingshem. Intervjuerna kretsade kring frågor som Vilka relationer ska finnas med vid en 

gudstjänst? Varför har man kyrkkaffe? Varför söker sig människor till kyrkan och gudstjänster? 

Vad är det viktigaste för dig i gudstjänsten och i församlingslivet?  

4.8 Etiska ställningstaganden 

När man genomför etnografiska undersökningar kommer man nära den grupp av människor 

som är föremål för observationerna. Sålunda är det viktigt att värna och ta hänsyn till 

deltagarnas integritet. Därför har jag i denna studie benämnt den aktuella församlingen med 

namnet Centrumkyrkan och vidare informerat om att den är belägen i mellanstor svensk stad. I 

resultatdelen använder jag mig av fingerade namn och ungefärlig ålder. I vissa fall använder 

jag mig av yrkestitlar exempelvis präst men vid dessa fall avstår jag från att nämna ålder och 

kön för att på detta sätt försvåra att identifiera individen ifråga.  

På följande sätt har jag hanterat de fyra huvudkrav för forskningsetiska principer som finns vid 

denna studie (Bryman, 2011:131-132)  

Informationskravet – Den första personen jag tog kontakt med inför denna studie var 

Centrumkyrkans församlingsherde vilken är församlingens högsta chef. Jag berättade att jag 

ämnade göra en etnografisk studie om Svenska kyrkans gudstjänster med fokus på social 

gemenskap. Tillsammans tittade vi igenom de etiska ställningstaganden som jag redogör för 

nedan. I samråd med församlingsherden bestämde vi oss för att inte informera 

gudstjänstdeltagarna om varför jag var där och min roll eftersom det skulle bli en märklig 

ingång till varje gudstjänst. Eftersom gudstjänster är offentliga och jag inte skulle studera något 

som är känsligt eller enskilda individer i gudstjänsten ansåg församlingsherden att det bara 

skulle störa själva gudstjänsten att ge denna information vid varje observation. Däremot 

informerade församlingsherden personalen i Centrumkyrkan vid personalmöte och internmejl 

om vad jag gjorde där och om dessa etiska principer som följer. Jag informerade dock alla 

gudstjänstdeltagare vid informella samtal och intervjuer att jag var där som observatör för en 

studie om svenskkyrkliga gudstjänster.  

Samtyckeskravet – De gudstjänstdeltagare som deltog vid informella samtal och de som jag 

intervjuat informerade jag om att jag gärna ville använda mig av dessa samtal i min studie och 

att om de inte ville vara en del av den kunde säga till om de inte ville medverka. Ingen av de 

som jag haft informella samtal med eller intervjuat har uttryckt att de inte vill medverka i denna 

studie.  
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Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet – De som jag har intervjuat och haft informella 

samtal med har jag informerat om att deras personuppgifter kommer att skyddas. Vidare har jag 

informerat berörda om att jag använder fingerade namn och deras eventuella personuppgifter 

inte kommer hanteras av obehöriga och att dessa bara kommer att användas för 

forskningsändamålet.  

4.9 Analys och tolkning 

De fältanteckningar som växt fram ur de deltagande observationerna och intervjuerna har jag 

löpande genom studien bearbetat och analyserat. Genom att – som Murchinson påbjuder– göra 

listor över uttryck och företeelser i gudstjänsten har jag försökt få en bild av hur vanligt 

förekommande de är samt huruvida det går att finna samband mellan dem. Jag har sedan 

sammanställt mina anteckningar och vid analysen av uttryck och företeelser framstod mönster 

som bildade ett antal olika nyckelteman (Murchison, 2010:116-117), varav ett sedan har fått ett 

antal underteman. Mönstren skapas till exempel genom företeelser som gång på gång 

återkommer under observationerna i samtal eller skeenden. Under studien har jag till exempel 

sett att alla gudstjänster innehåller ett antal moment som inbjuder till möte mellan människor, 

de skapade nyckeltemat som jag valt att kalla Sociala möten, med undertemat Rituella möten 

(se 6.2.2). Processen har också inneburit att den ibland lett mig i en riktning där mönster 

framstått som inte varit relevanta för föreliggande studie. Jag har då förkastat dessa för att finna 

nya mönster och teman som ligger i linje med denna studies frågeställning och syfte.  

Under min studie har jag varit noga med att gå tillbaka och analysera mina observationer från 

tidigare skeden, för att ta tillvara på lärdomar och intryck från dem (Murchison, 2010:174-175). 

Det har gjort att jag kunnat vara mer vaken på vissa delar av gudstjänsten under observationen 

som jag sett som intressanta. Vidare har det underlättat för mig att upptäcka saker som jag 

initialt sett som ointressant, men som sedan blivit viktiga ihop med senare insamlat material. 

Genom att gå tillbaka till anteckningar från tidigare observationer har jag också kunnat se vilka 

delar av gudstjänsterna som inte har relevans för min studie och som jag följaktligen kunnat 

bortse från.  

En viktig del i processen har, för mig, varit att göra det bekanta till något främmande – vilket 

jag även nämnt tidigare (se 4.5). Genom att under hela processen gå tillbaka och analysera 

anteckningar från mina observationer har jag upptäckt saker som jag till en början inte lagt 

mycket vikt vid, då de är så självklara för mig, som sedan visat sig vara viktiga delar för studien. 

Jag lade exempelvis knappast märke till kyrkvärdarna i dörren vid den första observationen. Då 

jag däremot gjort några observationer till vid gudstjänster såg jag att detta var en vital del av 

det som sedan blev ett undertema till nyckeltemat Sociala möten – Välkomnande möten (6.2.1).  

Ett annat viktigt verktyg jag använt för att inte ”falla in i gudstjänsten” utan påminna mig om 

att jag var där som deltagande observatör har även varit att ta stöd mot teorin. Det hjälpte att – 

utan att använda teorin i tolkningsprocessen – betrakta möten mellan gudstjänstdeltagarna i 

termer av sociala interaktioner. Jag kunde då koppla bort min erfarenhet och observera det 

bekanta med nya glasögon. 

Kontinuerligt under mitt fältarbete har jag samlat in datamaterial – vilket inkluderar deltagande 

observationer, informella samtal och formella intervjuer – har det dykt upp det som Murchison 

kallar för nyckelhändelser (Murchison, 2010:124). Nyckelhändelser kan vara stunder i 

fältarbetet där man känner att man avslöjar eller upptäcker något som är viktigt, genom en 

intervju eller en speciell händelse. Dessa har jag försökt återge så detaljrikt som möjligt i min 

resultatdel, för att deras relevans ska bli tydlig för läsaren. 

Fältmaterialet och mina upplevelser under studiens gång har givit upphov till olika 

nyckelteman. I dessa har jag strävat efter, i enlighet med Murchison, att så detaljrikt som möjligt 
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beskriva upptäckter under mina observationer och intervjuer utan att de förhoppningsvis blivit 

för överväldigande för läsaren att ta till sig. Jag har strävat efter att inte låta min förförståelse 

för det svenskkyrkliga sammanhanget påverka analys- och tolkningsprocessen.  

5. Teoretisk förståelseram och begrepp 
Som jag tidigare nämnde i metodavsnittet insåg jag efter mina inledande observationer att jag 

behövde använda mig av teori för att komma vidare i min studie. För att kunna besvara min 

frågeställning om vilken betydelse den sociala gemenskapen har i svenskyrkliga gudstjänster 

valde jag då att använda mig av två synsätt, symbolisk interaktionism och emotionssociologi. I 

den svenskkyrkliga gudstjänstens struktur finns det många moment som bygger på interaktioner 

mellan gudstjänstdeltagarna, både vad gäller ord och handling. För att fördjupa förståelsen av 

symbolisk interaktionism kommer jag använda mig av Joel M. Charons (2010) bok. Jag fann 

det även relevant att använda mig av Randall Collins (2001), som skriver om emotioners 

betydelse inom sociala relationer: Detta är intressant eftersom jag vid mina observationer såg 

att det uttrycks olika emotioner under gudstjänsterna. Jag kunde inte bortse från vilka känslor 

som framkallas och förstärks vid trosutövning i grupp vilket är kontexten vid svenskkyrkliga 

gudstjänster och för detta kommer jag använda mig av Collins teori på området. 

5.1 Sociala interaktioner 

Charon ställer upp fem punkter som beskriver centrala idéer inom symbolisk interaktionism 

och hur det perspektivet betraktar människan. (Charon, 2010:28-29) 

1) Människan ska betraktas som en social individ. Både individer och samhälle skapas 

genom interaktioner och därför fokuserar interaktionismen på det som händer mellan 

människor och bland människor.  

2) Människan ska betraktas som en tänkande varelse. Interaktioner pågår också inom 

individen och inte bara mellan människor. Människan som individ har ständigt 

pågående konversationer med sig själva även när vi interagerar med andra. 

3) Människan definierar situationen den befinner sig i. Människan känner inte av 

automatiskt vilken specifik situation den är i utan försöker definiera den. Således spelar 

det ingen roll vilken den faktiska situationen är utan det viktiga är hur individen 

uppfattar den.  

4) Orsaken bakom mänskligt agerande är resultatet av vad som pågår i den nuvarande 

situationen. Det som avgör vårt handlande i en specifik situation är vilka sociala 

interaktioner, definitioner och tankar som äger rum i nuet. 

5) Interaktionismen betraktar människan som handlande och aktiv gentemot sin 

omgivning. Vi är inte passiva inför det som sker omkring oss utan vi är hela tiden på 

något sätt involverade i det som sker i vår omgivning. 

Den sociala interaktionens innersta kärna är att varje aktör ständigt strävar efter att beakta 

andras handlingar och utifrån det utgår de egna handlingarna. Enligt Charon är social 

interaktion något som sker mellan två eller flera aktörer där dessa hela tiden försöker definiera 

och omdefiniera sina egna och andras handlingar. Interaktionen blir till ett flöde av handlingar 

där varje handling påverkas av vad som äger rum i situationen. Sociala interaktioner skapas när 

jag gör något och någon annan ser det och svarar genom att agera tillbaka som en social aktör. 

Alla handlingar som kräver mer än en person är sociala interaktioner. Situationer som att prata 

med någon, älska med en annan människa, ett slagsmål eller att ignorera någon är alla exempel 

på sociala interaktioner. Interaktioner pågår hela tiden runt omkring oss. Kanske ännu mer än 

någonsin genom internet, mobiltelefoner och resor världen över. Vi betraktar inte bara 

interaktioner hos de människor som vi har i vår närmaste omgivning utan för att förstå det som 

pågår omkring oss tittar vi på interaktioner hos ungdomar, religiösa grupper, världsledare, 
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terrorister och artister. Genom detta blir också den sociala interaktionen, som tidigare var 

enklare och mer isolerad, betydligt mer komplex och oförutsägbar av den enkla anledningen att 

det finns mycket mer att förhålla sig till. (Charon, 2010:136-138) 

5.2 Symboler 

Inom det interaktionistiska perspektivet menar man att objekt, fysiska eller inte, är sociala 

objekt som tolkas och ges mening genom sociala interaktioner. Människan ser inte på objekt 

precis sådana de är utan genom något slags perspektiv. Människan lär sig vad olika objekt är 

och vad de är till för. Ett kors eller ett krucifix har helt olika meningar för en människa som inte 

har någon kunskap om eller relation till kristendomen till skillnad från en kristen. Krucifixet får 

bara en mening genom ett kristet perspektiv, genom något man har lärt sig. Dessa meningar och 

tolkningar av objekt är något vi lär oss av andra och därför kallar symboliska interaktionister 

objekt för sociala objekt. Dels ger vi dessa sociala objekt olika namn och dels lär vi oss vad de 

används till och vad de är bra för. I kyrkan finns en bok med sånger som kallas psalmbok och 

den används när man ska sjunga i gudstjänster. (Charon, 2010:45)  

Enligt Charon finns det olika typer av sociala objekt och symboler är en typ av sociala objekt. 

Symboler har inte uppstått i naturen utan är socialt skapade och definierade genom interaktioner 

och förstås av de som använder dem. Symboler är skapade till att referera till något och 

människor kan diskutera dem, vara överens eller oense om vad de står för. Ett krucifix betyder 

för somliga Jesu död och för andra är det en symbol för Jesus seger på korset men alla är i 

grunden överens om att det handlar om Kristus. Således representerar symboler något och vi 

använder dem för att avsiktligen kommunicera något. En vanlig konfirmandpresent vid 

konfirmationen är ett halsband med ett kors och om det bärs av konfirmanden kommuniceras 

det till alla som vet vad korset står för att detta är en kristen människa. (Charon, 2010:48-49) 

5.3 Rollövertagande 

Rollövertagande, hävdar Charon, handlar om att föreställa sig världen ur en annan människas 

perspektiv och det är en aktiv process och sker således inte automatiskt utan är medvetet och 

därigenom något som är kontrollerat av individen. Vi tar på oss andras roller för att veta hur vi 

ska agera i olika situationer eller för att uppnå ett syfte. Genom rollövertagande får vi kunskap 

om hur vi kan få vänner, hur vi kan bli en del av en gudstjänstgemenskap, hur vi ska 

kommunicera eller hur vi ska agera moraliskt. Även om det är svårt för människan att lämna 

sin egocentriska bubbla för att söka förståelse från en annans perspektiv så är det en nödvändig 

del för att våra sociala interaktioner ska fungera. Utan rollövertagande skulle våra relationer 

och kommunikationer endast bygga på imitation, vanor och respons på stimuli. (Charon, 

2010:102-105)  

Charon menar vidare att rollövertagande är själva grunden för all interaktion med andra 

människor. Om vi som individer är duktiga på rollövertagande och kan använda oss av det 

medan vi interagerar med andra kommer vi inte bara att förstå andra utan vi kommer också 

bättre kunna kommunicera till andra vad vi vill som individer. Ju bättre vi är på rollövertagande 

desto lättare når vi våra mål kring andra människor. Enligt Charon är dessa andra vars 

perspektiv vi försöker anta signifikanta andra – det är människor som på ett eller annat sätt är 

viktiga för oss. Det kan handla om människor som vi älskar eller älskar oss, människor som vi 

är rädda för eller som inte respekterar oss men vi betraktar ändå deras perspektiv som viktiga 

för oss. Den signifikante andre kan vara vår partner, präst, granne, chef eller vän. Vidare menar 

Charon att vi också kan skapa kombinationer av signifikanta andra som bildar en grupp vars 

perspektiv vi använder oss av för att se på vår egen situation. Dessa grupperspektiv kan vara 

grannskapet, församlingen eller fotbollslaget. (Charon, 2010:106-107) 
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5.4 Identitet 

Enligt Charon formas också våra identiteter av sociala interaktioner. Identiteten är vilka vi är i 

världen och är en ständigt pågående process. Som individer har vi många identiteter och hur 

viktiga de är kan skifta från en dag till en annan. Identiteter är vad vi kallar oss själva och de 

vägleder oss i hur vi agerar. Genom våra interaktioner presenterar vi oss själva för andra och 

andra anpassar sina handlingar utifrån vilka identiteter de tror att vi har. (Charon, 2010:144-

145) 

Varje individ har också flera olika identiteter och vilken identitet vi antar för stunden avgörs av 

situationen vi befinner oss i. Är vi med våra egna barn har vi identiteten mor eller far, är vi på 

våra arbetsplatser har vi identiteten som lärare, vakt, läkare eller är vi kyrkan kan vi ha 

identiteten som församlingsmedlem eller präst. Genom sociala interaktioner vill vi hela tiden 

placera in varandra i olika fack och tilldela och känna igen varandras identiteter utifrån ord och 

handlingar. Våra identiteter blir således till i mötet med andra, läkarens handlingar gentemot 

patienten skapar patientens identitet, fängelsevaktens interaktioner gentemot fången skapar 

fångens identitet, prästens interaktion med sin församling skapar församlingens eller 

församlingsmedlemmens identitet. Det finns en växelverkan i detta också, patienter bidrar till 

att skapa sjuksköterskor och läkares identiteter, fången bidrar till att skapa fängelsevaktens 

identitet och församlingen bidrar till att skapa prästens identitet. Våra identiteter förhandlas 

fram med andra, om vi genom våra handlingar på ett eller annat sätt inte är trovärdiga i den 

identitet vi försöker presentera accepteras den inte av vår omgivning, vi blir av med den. Social 

interaktion är kontexten där våra identiteter skapas, förhandlas, bekräftas och förloras. (Charon, 

2010:144-145) 

5.5 Kultur 

Enligt Charon är kultur en viktig del för att samhället och dess grupper ska kunna fungera. I en 

kultur har de som delar den ett gemensamt perspektiv, en gemensam uppfattning av 

verkligheten. I en kristen församlingskultur delar dess medlemmar verklighetsuppfattningen att 

man tror att Gud finns. Detta gemensamma perspektiv är nödvändigt för att medlemmarna ska 

kunna förstå varandra och kommunicera genom interaktioner i gudstjänster eller vid kyrkkaffet. 

Det är också viktigt för att det ska finnas en ständigt pågående kommunikation som i sin tur är 

nödvändig för ett gott samarbete människor emellan. Man har ett gemensamt språk vad gäller 

termer och har samma syn på vad som skapar mening och innehåll. I en kristen kontext kan det 

handla om termer som nåd och barmhärtighet och att man ska älska sin nästa.  

Vidare menar Charon att det i en kultur är viktigt med den ”generaliserande andre” vilket han 

menar är det socialt skapade samvetet. Den generaliserande andre är de regler, seder, moral och 

traditioner som existerar i en grupps kultur och som dess medlemmar förväntas följa. Den ska 

vägleda till ett rätt beteende bland gruppens medlemmar. Man ska inte svära eller ha en 

huvudbonad på sig i kyrkan är exempel på den generaliserande andre i en kristen kontext. Det 

är informella och formella regler för hur vi ska bete oss i olika sociala sammanhang. Individer 

ser sig själva och sina handlingar genom den generaliserande andre och kan därigenom förutse 

hur andra kommer att reagera på dem och kan sålunda också kontrollera sitt eget beteende. 

Genom kulturen får vi på så vis en mall för vårt eget beteende och vi dömer också andra utifrån 

den mallen vilket resulterar i att vi genom den generaliserande andres sociala kontroll utvecklar 

självkontroll. Den generaliserande andre ger oss riktningen för vårt beteende i sociala 

interaktioner med andra och är, menar Charon, direkt nödvändig för att samarbete ska fungera. 

(Charon, 2010:158-159)  
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5.6 Emotioner inom sociala rörelser 

Collins redogör i sin artikel Social Movements and the Focus of Emotional Attention för hur 

sociala rörelser fungerar och är uppbyggda och vilka emotioner som driver dem. Sociala 

rörelser kan vara politiska, intellektuella eller exempelvis religiösa och Collins hävdar att dessa 

innehåller ett antal ingredienser eller kriterier för att betraktas som just sociala kollektiva 

rörelser. För det första krävs det en fysisk samling av människor. Det måste finnas kroppslig 

närvaro av andra människor som alla deltagare eller medlemmar är medvetna om. För det andra 

krävs ett fokus mot någonting specifikt, ett fokus som delas av alla i gruppen eller rörelsen. Det 

tredje handlar slutligen om att det uppmärksamheten är riktat mot sker gemensamt. Fokus ska 

vara ömsesidigt och alla deltagare ska vara medvetna om att det är just ömsesidigt. Det är 

centralt att alla har en känsla av att man delar något gemensamt tillsammans till exempel en 

kristen tro eller en politisk ideologi. Dessa tre delar tillsammans skapar en kollektiv ritual. 

(Collins, 2001:28)  

Om dessa tre delar är uppfyllda och skapar en kollektiv ritual infinner sig en rad konsekvenser, 

enligt Collins. Dels uppstår det en känsla av solidaritet inom gruppen, en ”vi känsla” och dels 

får deltagarna allteftersom deras självförtroende och entusiasm ökar emotionell energi som 

föder engagemanget för rörelsen. Man skapar också symboler som representerar den aktuella 

sociala rörelsen. Dessa symboler ska påminna gruppens medlemmar om det kollektiva 

deltagandet och på samma gång upprätthålla engagemanget för rörelsen när de inte befinner sig 

i gruppen till exempel ett korshalsband som konfirmanden får i gåva vid sin konfirmation. Den 

sista konsekvensen som Collins lyfter fram är känslan av moral. En grupp som har känslor av 

solidaritet gentemot varandra utvecklar också en moral för vad som är rätt och fel. Inom 

gruppen finns det inget större engagemang eller högre moral än den individ som offrar sin egen 

själviskhet för gruppens moraliska övertygelser. Människor som inte är en del av gruppen eller 

till och med anses som fiender till rörelsen stämplas som moraliskt underlägsna och betraktas 

således som ovärdiga, inhumana eller rentav onda. (Collins, 2001:28) 

Vidare hävdar Collins att inom kollektiva ritualer finns det två typer av emotionella 

förändringar som kan äga rum. Den första förändringen handlar om en förstärkning av den 

initiala känslan under ritualen. Om den initiala känslan exempelvis handlar om glädje så 

förstärks den känslan genom den kollektiva ritualen och således förändras intensiteten i känslan 

av glädje. Den andra förändringen, menar Collins, handlar om att den initiala känslan övergår 

till något annat. Det är en känsla som växer ur medvetenheten att man är en del av en grupps 

gemensamma fokus mot någonting. Det är denna känsla av gemenskap i en grupp som skapar 

känslor av tillhörighet och solidaritet till gruppen. Individen känner sig starkare som medlem 

av en grupp. Detta benämner Collins som emotionell energi. (Collins, 2001:29) 

6. Resultat 
I detta avsnitt ämnar jag presentera studiens resultat genom tre huvudteman som ska beskriva 

och skapa förståelse för betydelsen av social gemenskap i svenskkyrkliga gudstjänster. I temat 

Sociala möten redogör jag för vilka olika slags möten som sker i och kring den svenskkyrkliga 

gudstjänsten. Sedan följer temat Gudstjänstens ”vi” där jag beskriver hur det skapas en ”vi-

känsla” i gudstjänsten, dels socialt och dels religiöst. Det avslutande temat Att höra till redogör 

för på vilka sätt och till vad församlingsmedlemmarna känner en tillhörighet till.  

Jag vill dock inleda med en kort beskrivning av kyrkorummet. Detta för att ge en förståelse för 

sammanhanget och miljön. 

6.1 Kyrkorummet 

Centrumkyrkan är en kyrkobyggnad från tidig medeltid. Kyrkan ligger vid stadens stora torg 

och är således belägen i stadens centrumkärna. Interiören har två pelarrader med fyra pelare 
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vardera och valv, en rektangulär huvudstomme som ger karaktären av en hallkyrka. 

Predikstolen är belägen vid den främsta pelaren i öster i närheten av altaret och altarringen. 

Bakom altaret finns en stor altartavla från 1600-talet som skildrar Jesu korsfästelse, 

gravläggning och uppståndelse. Altartavlan har också snidade träfigurer som föreställer olika 

viktiga personligheter inom kristen tro. Flertalet fönster är försedda med glasmålningar 

föreställandes bibliska personer och händelser. Kyrkans sittplatser är traditionella kyrkbänkar i 

trä placerade i rader och mellan dessa bildas en mittgång, altaret. Centrumkyrkan har högt i tak 

och rymmer flera valv och från taket hänger också flera stora ljuskronor placerade över 

mittgången. Kyrkan är någorlunda stor, det finns rum för ca 300 personer att sitta ner.  

6.2 Sociala möten 

I och kring den svenskkyrkliga gudstjänsten finns det flera slags sociala möten. Jag har valt att 

dela in dessa möten i tre olika teman: Välkomnande möten, Rituella möten samt Pedagogiska 

möten. Med Välkomnande möte menar jag möten där gudstjänstdeltagare och personal visar en 

vilja till att inkludera människor både i gudstjänsten och gemensamma aktiviteter som sker runt 

den.  Rituella möten är de möten som påbjuds av gudstjänstformen. I gudstjänstens olika 

moment finns det ritualer som skapar möten och samspel mellan gudstjänstdeltagarna. Det sista 

temat – Pedagogiska möten – är möten som kan knytas till de undervisande delar av 

gudstjänsten, till exempel till predikan där prästen i ett undervisande syfte på olika sätt 

interagerar med församlingen. Det är utifrån dessa tre teman som jag kommer att redovisa den 

försa delen av resultatet av min studie.  

6.2.1 Välkomnande möten 

Då en besökare kommer till kyrkporten för att komma och fira gudstjänst möts denne alltid av 

minst en person som hälsar välkommen. De som hälsar besökarna välkomna är i regel 

kyrkvärdar, frivilliga personer, som hjälper till vid församlingens gudstjänster med allehanda 

sysslor som till exempel textläsningar eller utdelande av nattvard. Oftast får man vid detta 

välkomnande en psalmbok och gudstjänstagenda där alla gudstjänstens delar beskrivs, men den 

välkomnande atmosfären slutar inte vid ingången. 

Det första jag möts av denna söndagsförmiddag när jag går in i kyrkan är en kyrkvärd, en man i sextioårsåldern, 

som hälsar mig välkommen med ett handslag följt av ett leende och därefter ger mig en gudstjänstagenda och 

en psalmbok. Jag tackar honom och fortsätter längre in i kyrkan där jag precis efter vapenhuset passerar en 

präst som hejdar mig genom att leende hälsa mig välkommen. Vi småpratar en stund, mestadels om det fina 

vårvädret, när vad jag förmodar är en kantor, på grund av notbladen i famnen, säger hej till mig och prästen i 

förbifarten med destination orgelläktaren. Efter en stund fortsätter jag min färd in kyrkorummet, där det 

befinner sig ungefär 60 gudstjänstdeltagare, för att leta upp en sittplats och jag slår mig ned i mitten av kyrkan, 

till vänster om mittgången. På vägen möter jag några få deltagare som rör sig i mittgången och vi hälsar lågmält 

på varandra. I bänken sitter en kvinna i 40-års åldern som samtidigt som hon hälsar på mig makar sig lite längre 

in på bänken för att ge plats åt mig. Jag kan inte låta bli att känna mig både sedd och välkommen. 

(Fältanteckning vid söndagsgudstjänst) 

Jag upplever att mottagandet i Centrumkyrkan är något som församlingen lägger stor vikt vid. 

Även om kyrkvärden har till uppgift att hälsa välkommen vid kyrkporten, görs det med en 

innerlighet som vittnar om att det är äkta, kyrkvärdarna vill få människor att känna sig 

välkomna. Det är dock inte bara de som har till uppgift att vara välkomnande som 

uppmärksammar att jag som besökare har anlänt. Både anställda och församling håller överlag 

blicken höjd och möter varandras blickar istället för att gå med blickarna fästa vid golvet 

framför sig. Prästen som jag möter tar sig tid att hälsa och byta några ord med mig. När jag 

sedan kommer fram till bänken tittar kvinnan upp på mig och börjar maka sig inåt, en gest som 

jag tolkar som ”Du kan sitta med mig, här finns plats”. I någon mån känns mottagandet 

medvetet, men inte för den sakens skull som något falskt eller påklistrat. Erika, 

gudstjänstdeltagaren i Centrumkyrkan som jag intervjuade, har följande tankar om 

mottagandet. 
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”Jag säger ju hej till alla. Och det klart att jag tänker ibland att den där personen kanske jag inte skulle hälsat 

på eller pratat med om jag inte var i kyrkan. Man kan ju inte bara exkludera någon bara för att den inte är lik 

en själv. Men det är ju inget konstigt, om jag kommer ny…fast det spelar ingen roll om man är ny eller inte 

egentligen. När jag kommer till jobbet eller till kyrkan så vill man ju känna sig välkommen, det vill väl alla. 

Om jag kan gör något för att någon annan ska känna sig sedd och välkommen då vill jag gärna göra det.” 

(Intervju med Erika) 

Erika beskriver hur viktigt det är för henne att hälsa på dem hon möter i och kring gudstjänsten. 

Hon berättar att det infinner sig en naturlig känsla av att hon borde hälsa på människor vid 

gudstjänsten, som hon eventuellt inte skulle hälsa på om de inte befann sig i kyrkorummet. Det 

är betydelsefullt för henne att få människor att känna sig sedda och inkluderade. Hon utgår 

också från sig själv och tänker att hon vill möta människor som hon själv vill bli bemött av 

andra. Hon menar att oavsett vem det är måste den också få känna sig inkluderad, alla är olika 

men det ska inte spela någon roll i gudstjänsten. Prästen som jag intervjuade beskriver också 

detta fenomen. 

”Jag går ofta och hälsar på dem som sitter i bänkarna innan det börjar. Få ögonkontakt och säga hej. Står jag 

illa till så försöker jag ändå nicka till individer som hälsning. Det är ett sätt att tala om att; ’nu har jag sett dig 

och vad härligt att vi får fira gudstjänst’. Det är ett sätt att få det mellanmänskliga och samtidigt visa att jag är 

tillgänglig. Och också med kyrkvärden, att det står någon och tar emot och faktiskt hälsar på varenda en som 

kommer in i kyrkan. Det är viktigt att människor känner sig inkluderade. En hel del av våra besökare i våra 

olika gudstjänster är ensamma, en del har inte pratat med någon på flera dagar när de kommer till kyrkan. Då 

kan det betyda mycket att bara bli sedd och att någon hälsar på en.” (Intervju med präst) 

Jag uppfattar att prästen bekräftar min uppfattning om att den välkomnande atmosfären delvis 

är medveten. Hen beskriver också att det finns en strävan efter att göra sig tillgänglig för sina 

församlingsbor. Även om prästen kanske står illa till i kyrkorummet försöker denne ändå att få 

ögonkontakt och nickande hälsa på människor som befinner sig en bit bort. Det finns hos 

prästen en ansats att försöka hälsa på alla innan gudstjänsten börjar för att därigenom kunna gå 

in i gudstjänsten med en mellanmänsklig prägel. Prästen beskriver också att en del som kommer 

till församlingens gudstjänster är ensamma människor och där är det extra viktigt att de får 

känna sig inkluderade i ett socialt sammanhang och att kunna lämna kyrkan med en känsla av 

att ha blivit sedd av någon. 

Välkomnade möten behöver inte bara handla om att bli välkomnad vid kyrkporten eller vid 

gudstjänstens början. Det kan också handla om att bli inkluderad i ett sammanhang eller en 

specifik situation, att deltagare känner sig inbjudna till att delta i det som sker. Det upptäckte 

jag vid min observation av påsknattsmässan. 

Under påsknattsmässan börjar gudstjänsten med att hela kyrkan är nedsläckt och eftersom den börjar strax före 

midnatt så är det riktigt mörkt, de allra flesta gudstjänster äger rum på dagtid så detta mörka kyrkorum gör det 

lite speciellt… Vi är ett trettiotal gudstjänstdeltagare denna natt och tillsammans sjunger vi melodiösa 

lovsånger och påskpsalmer. En bit in i gudstjänsten kommer det in fyra yngre människor, jag gissar att de är i 

20-års åldern. Jag sitter i närheten av den sidoingång de kommer in genom och jag hör en av ungdomarna viska 

en aning för högt; ’Sscchh! De har ju gudstjänst, för fan!’. Varpå alla kamrater dämpar sig snabbt. Ingen av 

dem är nyktra men de sätter sig i en av kyrkbänkarna för att delta i gudstjänsten. Efter en liten stund reser sig 

en medelålders man upp och går och hämtar en varsin psalmbok och agenda och ger till ungdomarna. Efter 

nattvarden hör jag två av dem säga att hit vill de komma tillbaka. (Fältanteckning vid påsknattsmässa) 

Jag upplevde det som att det för församlingen blev en väldig kontrast mellan att sitta och sjunga 

påskpsalmer i dämpad belysning till att det plötsligt rumlar till vid sidoingången och det ramlar 

in fyra uppenbart berusade människor. De sätter sig dock tysta i närheten av psalmböckerna 

och när mannen reser sig och går mot deras håll tänkte jag – och säkert ungdomarna också för 

de såg ganska oroliga ut – att nu blir de utslängda ur kyrkan. Andra gudstjänstdeltagare hade 

samma tanke får jag veta, då jag pratar med några andra gudstjänstdeltagare efter gudstjänsten. 

Istället hämtar mannen en varsin psalmbok och agenda till ungdomarna för att de ska kunna 
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sjunga psalmerna och hänga med i det som sker i gudstjänsten, en – i mina ögon – väldigt 

inkluderande gest. Jag tolkar det som att ungdomarna upplevde det på samma sätt, de sjöng 

högt och ljudligt med i sångerna med varierad framgång, och deltog fullt ut i gudstjänsten. De 

lämnade kyrkan efter gudstjänsten med en önskan, måhända en något rusfylld sådan, om att 

någon gång kanske göra ett återbesök, antagligen mycket tack vare den välkomnande gesten 

som mannen gjorde så att de kunde delta. 

Jag upplever att det finns en vilja från många gudstjänstdeltagare att hjälpa andra som är ovana 

vid gudstjänst. Liknande händelser som den ovan – där ovana besökare får hjälp från mer 

erfarna gudstjänstbesökare – har uppkommit under observationerna, det är dock inte möjligt att 

lyfta alla dessa. Det är således inte en stängd grupp som samlas till gudstjänst, utan det är tvärt 

om viktigt för deltagarna att få de som är nya i sammanhanget att känna sig välkomnade och 

inkluderade. 

De allra flesta gudstjänstdeltagare deltar även vid kyrkkaffet som tar vid direkt efter 

gudstjänsten på söndagarna och onsdagarna. Kyrkkaffet har ingen programpunkt eller något 

innehåll som någon håller i, utan är ett fika där gudstjänstdeltagarna umgås och lär känna 

varandra. 

När jag kommer till kyrkkaffet märker jag att en hel del församlingsbor nickar till mig som en form av hälsning 

medan andra kommer fram och hälsar och säger några ord. Det är enkla men vänliga ordväxlingar som oftast 

är relaterade till gudstjänsten eller till kaffebrödet. Med en korv och en kopp kaffe hamnar jag vid ett bord där 

det redan sitter en pappa med sina två små barn. Vi börjar samtala om vardagliga saker som arbete och studier 

och hur det är att flytta till en ny stad innan samtalet leder oss in på hans sons sjukdom och många allergier. 

Fast det är första gången vi träffas flyter samtalet lätt och vår samvaro avlutas med att vi säger att vi kanske 

ses nästa söndag. (Fältanteckning vid kyrkkaffe efter söndagsgudstjänst) 

Jag upplever att det finns en strävan hos många som deltar på kyrkkaffet efter att få människor 

att känna sig välkomna även där. I gudstjänstens inramning är det många ur personalen som tar 

ett huvudansvar för att folk ska känna sig inkluderade även om besökare också bidrar till det. 

Under kyrkkaffet får jag dock intrycket att många församlingsbor tar ett större ansvar för att 

människor ska känna sig välkomna och delaktiga. Det är kravlöst och miljön uppmuntrar till 

samtal, på ett sätt som inte gudstjänsten gör. Samtalet med pappan pendlar mellan triviala saker 

och det som är mer besvärligt utan att det känns onaturligt eller forcerat. Man delar 

livserfarenheter på ett öppet och prestigelöst sätt. Vid intervjun med Erika frågar jag om hon 

upplever att alla i gudstjänsten automatiskt också går på kyrkkaffet. 

”De flesta gör nog det, men en del inte gör det. Om man inte är social så kan kyrkkaffet vara svårt. Då kanske 

man hamnar ensam, där är det viktigt med anställda och församlingsmedlemmar som ser andra och bjuder in. 

Det kan bli exkluderande. Samtidigt ligger det ju ett ansvar hos personen själv, man kan ju inte umgås åt andra, 

tänker jag. Samtidigt vill vi ju som församling dela tro och liv. Det är samtidigt synd om man kanske är för 

blyg eller något för man måste ju inte prata, man kan ju bara sitta med. Men visst är det viktigt att alla försöker 

bjuda in, att alla som vill får vara med.” (Intervju med Erika) 

Många av besökarna och personalen på kyrkkaffet anstränger sig för att det inte ska bli någon 

som sitter ensam utan bjuder in dem som ser ensamma ut att sätta sig vid borden. Jag får dock 

intrycket av att de allra flesta verkar känna någon på kyrkkaffet, kanske en konsekvens av den 

inbjudande atmosfären. Samtalen handlar ofta om sport, i synnerhet ortens fotbollslag och 

hockeylag. Ibland pratar man om kristen tro och församlingens gudstjänster eller om mer 

personliga spörsmål. I flera av mina möten och samtal med gudstjänstdeltagare har det uttryckts 

att det är viktigt som församling dela tro och liv. Vad det innebär att dela tro har inte varit svårt 

för mig att förstå; man tror på samma Gud. Det är däremot först vid det första kyrkkaffet jag är 

med på som jag förstår vad som menas med att dela liv. Vid kyrkkaffet eller andra kyrkliga 

aktiviteter pratar man både om glädjeämnen och om det som kan upplevas som svårt och 

besvärligt i livet och man delar de känslorna med andra. 
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Gudstjänsten och skeenden runt den verkar väcka en vilja hos personal och deltagare att 

inkludera människor. I kyrkan sker det genom vänliga blickar, hälsningar och gester, medan 

det under kyrkkaffet blir mer påtagligt. Under fikat finns en möjlighet att engagera sig i samtal 

och faktiskt lära känna människorna som man just suttit bredvid under gudstjänsten och det är 

en chans som många gärna tar vara på. 

6.2.2 Rituella möten 

Vid gudstjänsterna följs alltid en gudstjänstordning som består av olika moment – en agenda. 

Vissa av dessa moment påbjuder att deltagarna ska göra eller säga någonting specifikt och då 

uppstår något som jag valt för att benämna som rituella möten mellan gudstjänstdeltagarna. 

Följande scenario utspelade sig under den ungdomsgudstjänst som jag besökte: 

Vi är ungefär 250 gudstjänstdeltagare som sitter tillsammans i Centrumkyrkans. Prästen har precis avslutat ett 

moment i nattvardsbönen och höjer sina armar med utsträckta händer och uttalar orden ”Herrens Frid!” Varpå 

alla i församlingen reser sig upp ur sina bänkar. Gudstjänst deltagarna tar i hand med dem som är i dess närhet 

och yttrar samtidigt orden ”Herrens Frid!” Jag förnimmer en slags lättnad eller uppsluppenhet i församlingen 

där ett sorl av röster sprider sig i kyrkorummet. Leenden och skratt utväxlas mellan deltagarna. Jag lägger 

märke till en man som suttit ensam nu står vid sin stol, lite för långt ifrån övriga för att någon ska leta sig fram 

och hälsa på honom. Jag kan inte bedöma om det är en självvald distans till de övriga eller inte men några 

ögonblick senare ser jag en ur personalen som går fram och önskar honom ”Herrens Frid”. Jag kan inte avgöra 

om han uppskattar det eller inte. Strax därpå börjar vi ståendes sjunga en sång medan några fortsätter att hälsa 

på varandra. Sången är en sorts lovsång till Kristus och många omkring mig sjunger med stark inlevelse och 

det är svårt att inte påverkas av känslan av förväntan som rummet fylls av. (Fältanteckning vid 

ungdomsgudstjänst) 

Hos gudstjänstdeltagarna upplever jag en känsla av glädje vid ”Herrens Frid”. Det öppnar upp 

för en kontakt med de andra som sitter runt omkring. Man får en genom momentet sanktionerad 

anledning att hälsa och få ett mellanmänskligt utbyte av sina bänkgrannar. Samtidigt blir 

kontrasten smärtsamt påtaglig med den ensamme mannen. Hans utanförskap lyser så starkt i de 

övrigas mellanmänskliga möte oavsett om det är en självvald ensamhet eller inte. Momentet 

blir både inkluderande och exkluderande. Den starka känslan av förväntan i rummet under 

sången som jag har svårt att värja mig emot kan jag inte förklara på annat sätt än att det är 

ungefär som när en människa ler mot en och man har svårt att inte le tillbaka. Man svarar mot 

en känsla som blir en given. 

Efter ”Herrens Frid” kommer mässans huvudmoment nattvarden. Nattvarden är ett av Svenska 

kyrkans två sakrament, det andra är dopet. Församlingens uppfattning av nattvarden – får jag 

berättat för mig – är att det är ett möte mellan gudstjänstdeltagaren och Kristus. Därav är det 

oftast ett moment som präglas av andäktighet, stillsamhet och allvar. Samtidigt blir det ofta 

mycket rörelse i kyrkorummet under detta moment eftersom man som gudstjänstdeltagare 

förutom att ta sig fram för att ta emot nattvarden också får möjlighet att tända ljus eller skriva 

en bön. 

När det så är dags för gudstjänstens huvudmoment, nattvarden, står prästerna längst fram i kyrkan, vid altaret 

och delar ut bröd och vin, Kristi kropp och blod. Prästen förklarar också att den som inte vill ta emot bröd och 

vin men ändå vill delta i gemenskapen kan komma fram och få en välsignelse istället. Brödet delas ut med 

orden ”Kristi kropp för dig utgiven” och vinet med orden ”Kristi blod för dig utgjutet”. De som tar emot bröd 

och vin svarar vanligtvis med ”Amen” vilket är ett forngrekiskt ord som betyder ”Ja, sannerligen”. På vägen 

fram till nattvarden, i mittgången, bildas det ett led eller en kö om man så vill och inte sällan släpper 

församlingsbor andra gudstjänstdeltagare före i kön. Detta görs genom ordlösa gester eller lågmälda yttranden. 

Ibland hjälper man till att öppna de små dörrarna in till kyrkbänkarna åt andra som en vänlig gest. Under 

nattvarden är det också en hel del som passar på att tända ljus och skriva en bön. Även här ger man gärna plats 

åt andra att gå före fram till ljuständningen. Nattvarden avslutas med att prästen yttrar orden ”Vi har nu tagit 

emot Jesus Kristus, hans kropp och hans blod och hans välsignelse, må han bevara oss till evigt liv”. Varpå 

församlingen svarar ”Amen”. (Fältanteckning vid ungdomsgudstjänst) 
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I den simultana andäktigheten och rörelsen sker rituella möten där gudstjänstdeltagaren tar emot 

bröd och vin av de som delar ut verkar det också ske ett utbyte av andlighet, ett trosutbyte. Vid 

utdelandet möts ofta blickarna mellan utdelare och mottagare och det sker en rituell ordväxling 

där man bekräftar för varandra vad bröd och vin symboliserar. Vidare uppfattar jag att 

nattvardsmomentet hos deltagarna uppvisar en mer utpräglad fromhet eller omtanke mot sin 

omgivning. Deltagarna släpper gärna andra före i olika köer som uppstår och håller upp 

kyrkbänksdörrar för sina bänkgrannar. Precis som vid ”Herrens Frid” upplever jag att det finns 

en risk för exkludering vid nattvardens moment emedan det endast är döpta som får ta emot 

nattvarden, odöpta får istället en välsignelse. 

De rituella möten som sker i gudstjänsten öppnar för social samverkan av olika slag. Genom att 

växla ett rituellt handslag med en önskan om frid, att ta emot brödet med ett ”Amen” eller 

genom att släppa någon före i nattvardskön skapas ett ”vi”. Detta ”vi” kan verka uteslutande 

såväl som inkluderande. Vissa deltagare blir distanserade från de övriga deltagarna, något som 

ibland uppenbart sker eftersom de inte är en del av församlingen till exempel eftersom de inte 

är döpta och därför inte får delta fullt ut i nattvardsmomentet. Andra gånger är det dock svårt 

att avgöra – exempelvis i fallet med den ensamme mannen – om distansen är självvald eller 

inte. 

6.2.3 Pedagogiska möten 

Vid vissa moment i gudstjänsterna sker det pedagogiska möten. Det handlar oftast om 

predikomomentet där prästen – ibland med hjälp av någon eller några andra – reflekterar över 

den aktuella söndagens bibeltexter och tema. Här sker det en undervisning av församlingen där 

man på texternas mening och kärna ska tolkas och förklaras. Predikan i Centrumkyrkan sker 

vanligtvis inte från den upphöjda predikstolen. Istället väljer prästerna att stå på golvet framför 

altaret.  

I predikomomentet interagerar prästen med församlingen, ibland direkt genom att exempelvis 

kasta ut en fråga eller genom att använda sig av någon i församlingen för att göra en poäng. 

Andra gånger sker interaktionen mer indirekt, bara det faktum att det står en person och talar 

(eller undervisar) och andra sitter och lyssnar är i sig ett möte. I dessa fall har jag observerat att 

åhörarna är mer benägna att delta i mötet – att lyssna aktivt utan att tappa koncentrationen – om 

prästen använder sig av någon form av rekvisita eller på olika sätt livar upp sin predikan med 

bilder som församlingen känner igen eller genom att skämta lite.  Ett pedagogiskt möte som 

väckte mitt intresse var vid en gudstjänst med stora och små (det vill säga, en gudstjänst särskilt 

utformad för att vara välkomnande för barn).  

Predikan sker i form av ett drama vilket genomförs av anställda. Dramatiseringen är väldigt enkel; de som 

medverkar har klätt ut sig och barnen sitter längst fram i kyrkan. Genom diverse tillrop och skratt verkar de 

uppskatta dramat. De vuxna skrattar uppskattande även de och jag tror att det beror en del på att prästerna har 

roller i dramat och har klätt ut sig på ett ganska lustigt sätt. Ibland ställer skådespelarna spontana frågor till 

barnen och den övriga församlingen som sedan svarar på dessa. Det är inga förhörsfrågor utan frågorna handlar 

mer om hur man ska lösa ett problem eller ett moraliskt dilemma som någon av dramats karaktärer befinner 

sig. Förslagen på lösningar är ibland många och av varierad kvalité. Dramapredikan avlutas med att en av 

prästerna knyter ihop det hela samtidigt som den rör sig i mittgången och ibland interagerar med församlingen 

i kyrkbänkarna. (Fältanteckning vid söndagsgudstjänst för stora och små) 

Jag uppfattar att dramapredikan är väldigt uppskattad av församlingen, både av gamla och unga. 

Gudstjänstdeltagarna får del av texterna och tolkningarna över dem på ett kärnfullt sätt 

samtidigt som det är roligt. Det sker en interaktion mellan skådespelare eller präst och 

församlingen som känns spontan och underhållande. Församlingen får även hjälpa till att lösa 

de dilemman som dramapredikan tar upp och det blir både lustfyllt och undervisande. 
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I gudstjänsten med stora och små observerade jag även hur sångerna kunde bereda för 

pedagogiska möten. 

Kyrkan är fylld av barnfamiljer men också äldre människor när prästen plötsligt far upp på golvet med ett skutt 

och tjoar till att nu ska vi sjunga rörelsesång. Prästen förklarar att rörelsesånger helt enkelt är sånger där vi 

tillsammans gör rörelser till sångens text, rörelserna ska symbolisera och förstärka textens budskap eller 

innehåll. Musikern börjar spela och prästen gör rörelser till texten med stor entusiasm och jag ser att det smittar 

av sig. De allra flesta deltar i rörelsesångerna och många vuxna och pensionärer verka tycka att det är lika roligt 

som barnen. Det finns dock en hel del som inte har något problem med att motstå prästens entusiasm och 

kanske endast klappar takten medan de ändå sjunger med. (Fältanteckning vid söndagsgudstjänst för stora och 

små)  

Det här är ett tillfälle som jag upplever förstärker känslan av gemenskap i gudstjänsten på så 

vis att de flesta verkar tycka att det är roligt med barnens entusiasm och bjuder till för deras 

skull. En gudstjänst kan vara tålamodsprövande för många och i synnerhet barn som har mycket 

spring i benen. Här får de äntligen röra på sig och man märker på glädjen och engagemanget 

hos barnen att det är efterlängtat. Genom rörelserna sätter sig också texterna hos barnen och de 

sjunger snart med i texten utan problem. Sedan lägger jag märke till att det inte är alla 

gudstjänstbesökare som är upplagda för morgongymnastik en söndagsförmiddag utan ser 

ganska trötta och ointresserade ut. 

De pedagogiska mötena sker direkt och indirekt genom gudstjänsterna, men kräver en hel del 

från gudstjänstledarna eftersom mötena är avhängiga på att församlingen inte tappar 

koncentrationen. Då mötena fungerar sker ett samspel mellan ledare och församling som dels 

skapar relation men som – när den fungerar – även ger församlingen undervisning om etik och 

moral.  

6.3 Gudstjänstens ”vi” 

Det är genomgående i den svenskkyrkliga gudstjänstens moment att församlingen gemensamt 

läser texter högt, texter som alltid talar om ett ”vi”, till exempel i trosbekännelsen; ”Vi tror på 

Gud…”. Detta gäller även för de flesta av psalmerna som sjungs. Prästen jag intervjuade talar 

om detta: 

”Det starka med viet i liturgin är att man kan känna gemenskap i att det här gör vi tillsammans, det här ber vi, 

det här sjunger vi, det här läser vi alla tillsammans. Det kan bli en väldig kraft för gemenskapskänslan men 

också för en känsla av tillhörighet.” (Intervju med präst) 

Prästen beskriver en upplevelse av att liturgin, gudstjänstformen, är skapad som en 

gemenskapshandling. Gudstjänsten är till för att fira med andra, den är inte skapad för att 

människor ska fira gudstjänst på egen hand, den bygger på ett vi. Gudstjänsten, menar prästen, 

ska förmedla ett socialt ”vi” där deltagarna ska känna att de är en gemenskap där alla är viktiga 

för att det ska bli ett ”vi”. När det sker växer en känsla fram av att man är en del av något större. 

Gudstjänstdeltagarna blir beroende av samspelet med varandra för att det ska bli känslan av ett 

socialt ”vi”. Detta blir kanske särskilt tydligt i psalmsången: 

Trots den tidiga timmen sjunger alla de församlade med i den första psalmen högt och tydligt. Psalmen ligger 

lite för högt för att rösten ska orka upp på de högsta tonerna, men det hindrar inte deltagarna från att göra sitt 

bästa för att sjunga med. Det låter inte vackert och det uppstår en del skratt mellan deltagarna under de svåraste 

delarna. Jag förnimmer en stark känsla av glädje och värme i det proppfulla lilla kapellet. (Fältanteckning från 

onsdagsgudstjänst) 

Gemenskapshandlingen – att sjunga ut tillsammans – skapar en känsla av ett ”vi”, ”vi” gör det 

här tillsammans. Även om det – vid andra observationer – funnits en liten del av församlingen 

som inte sjunger med blir det ändå påtagligt att sången är något som förstärker känslan av 

gemenskap i gudstjänsten. Jag skulle likna det vid idrott: när hejarklacken sjunger sina 

hejaramsor till det egna laget och det framkallas ett ”vi” som kan liknas vid sjungandet i den 
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svenskkyrkliga gudstjänsten. I onsdagsgudstjänsten är detta också tydligt. Deltagarnas sång 

förenas i ett gemensamt sorl där enskilda röster inte nödvändigtvis hörs. Det spelar ingen roll 

om det låter bra eller inte. Jag upplever att det gör att de vågar sjunga ut och delta i sången på 

ett sätt som de inte annars gjort om de varit ensamma i sången, man blir del av något som är 

större än en själv. 

”Viet” blir även påtagligt i de böner och växelläsningar som gudstjänsterna innehåller. Vid 

fredagsgudstjänsten som jag besökte var det tydligt att det inte bara är psalmsången som skapar 

gudstjänstens ”vi”, eftersom den inte har några psalmer utan istället är uppbyggd kring 

växelläsningar.  

Det är friare och mer uttryck bland deltagarna i denna gudstjänst än vid exempelvis söndagsmässan. Deltagarna 

är mer spontana och utbrister ibland med ord som Amen och Tack Jesus Kristus efter textläsningar eller efter 

att prästen gjort någon symbolhandling. Något som slår mig när vi växelläser tillsammans är att det efter en 

stund infinner sig en slags samhörighet bland deltagarna. Man delar tro och hjälps åt för att gudstjänsten ska 

bli givande för alla. Det finns en slags religiös gemenskap mer än en social gemenskap. (Fältanteckning vid 

fredagsgudstjänst)  

Vid första anblick upplever jag inte att det finns något intresse av ett socialt utbyte mellan 

deltagarna på fredagsgudstjänsten. Jag upplever att de är där för att komma i kontakt med Gud 

genom bön och meditation. När vi kommer fram till växelläsningen sker den dock på ett 

innerligt sätt både från prästen och deltagarna och kan beskrivas som en form av meditation 

med bön. De blundar och knäpper händerna hårt vid alla böner, de läser växelläsningarna med 

höga och innerliga röster. Deltagarna brister ut i spontana verbala tacksägelser till Gud och 

sträcker ibland upp händerna i lovsägelser till Kristus. Ingen tittar direkt på någon annan utan 

alla är inne i sin egen kapsel av tillbedjan.  

Jag ser trots detta ett ”vi” i fredagens gudstjänst. Det finns en samhörighet, deltagarna delar 

sättet att uttrycka sin tro på, de skapar tillsammans ett gudstjänstens ”vi” genom att be högt 

tillsammans. De delar tro och förenas genom bönen till en gemensam Gud och detta fokus på 

tillbedjan får inte störas av socialt samspel med andra. Samtidigt framträder det en gemenskap 

i religiositeten, deltagarna delar samma mål med gudstjänsten.  

Min uppfattning om att det inte alltid krävs ord eller socialt samspel för att ett ”vi” ska skapas 

i gudstjänsten förstärktes då en församlingsmedlem beskrev kyrkorummets betydelse för vi-

känslan.  

”I en församling som jag ofta gick till tidigare så var det en ganska stor kyrka och då la de ut änglalappar på de 

bakre bänkraderna och sa att de var reserverade för änglar så då fick församlingen fylla på där fram först så att 

det blev en närhet. Det var lite kul tyckte jag. Man kan göra mycket med gudstjänstrummet för att skapa närhet 

och gemenskap.” (Församlingsmedlem) 

Församlingsmedlemmen beskriver att känslan av ett vi i gudstjänsten kan begränsas av att 

gudstjänstdeltagarna sitter för utspridda och långt ifrån varandra i gudstjänstrummet. Det måste 

finnas en närhet mellan gudstjänstdeltagarna annars blir det mer att varje individ är en ö utan 

broar till de övriga. Detta kan man uppnå, menar församlingsmedlemmen med små medel 

genom att till exempel spärra av bänkrader i kyrkan. Samma resultat uppstår även då man 

använder ett mindre rum att fira gudstjänst i, vilket jag kunde se vid onsdagsgudstjänsten. Vid 

den var det lilla kapellet nästan fullt då vi var ungefär 25 deltagare, få om vi hade varit i det 

stora kyrkorummet, men i kapellet är alla tvungna att sitta tillsammans och det skapar närhet 

och gemenskap. Härvidlag spelar kyrkorummets utformning roll för det sociala viet. 

Upplevelsen hos deltagarna av att vara ett ”vi” uppmuntras och förstärks i gemensamma 

läsningar av texter, böner och svar, där man talar om ”vi” eller ”oss” istället för ”jag” eller 

”mig”. Detta fenomen återfinns även i psalmerna som sjungs. Psalmsången och 
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växelläsningarna bidrar till ”viet” genom sin natur: att man sjunger eller läser tillsammans. 

”Vi”- känslan kan även förstärkas genom rummets utformning, det vill säga hur deltagarna har 

möjlighet att placera sig i rummet. Ju närmare deltagarna sitter varandra, desto starkare blir 

gemenskapen. Sammanfattningsvis anser jag att det skapas ett starkt ”vi” i gudstjänsten tack 

vare placering och gemensamma sånger och läsningar eftersom de skapar en upplevelse hos 

deltagaren av att vara del av något större än en själv. 

6.4 Att höra till 

Det sista nyckeltemat som jag valt att lyfta är Att höra till. Under min studie har det framkommit 

att det är viktigt för besökarna i gudstjänsterna att vara en del av en gemenskap på ett djupare 

plan. Flera församlingsmedlemmar pratar om att det är viktigt att känna att man hör till, att man 

är en del av något. Att dela tro med andra skapar ett band mellan dem. Flera jag möter menar 

att deras partner inte delar deras tro och att de därför ibland kan känna att de inte kan få det de 

delar med de andra gudstjänstbesökarna någon annanstans.  

”Vid nattvarden blir det ett möte som är djupt och intimt med de som delar ut bröd och vin, inte alltid, men 

oftast. Man delar någonting tillsammans för att minnas Jesus och den sista måltiden. Det blir även ett möte 

med Gud. Gudstjänsten är så mycket mer än själva gudstjänsten. Dels är det en gemenskap bland de som 

planerar gudstjänsten och dels blir det en gemenskap med de som firar gudstjänsten tillsammans. Det blir lätt 

ringar på vattnet, ju mer man är här desto fler lär man känna och vill ta del av fler grejer. Det blir ett sätt att 

umgås. Många delar tro och liv tillsammans här på ett sätt man inte ens gör med sin respektive. Det blir på 

många sätt som ett andra hem.” (Församlingsmedlem) 

Församlingsmedlemmen beskriver upplevelsen av nattvarden som något intimt mellan 

mottagaren av bröd och vin och dem som delar ut det. Personen beskriver att det skapas ett band 

mellan gudstjänstdeltagarna, eftersom de delar tro och liv tillsammans. Det är ett band som 

vissa inte ens har med familj eller vänner utanför kyrkan. Tillhörigheten kan bli så stark att det 

kan liknas vid ett andra hem. Jag tolkar det som att tillhörigheten i församlingen blir ett viktigt 

tillskott i medlemmarnas liv. I den kristna gemenskapen bekräftas delar av identiteten som 

människa och kristen vilka inte får rum någon annanstans i livet. 

Vikten av att känna tillhörighet är inte något som begränsas till den egna tillhörigheten. Det 

finns även en vilja att inkludera andra, att andra också får uppleva gemenskapen som uppstår i 

och runt gudstjänsten. Efter ungdomsmässan hamnar jag bredvid en medelålders man på 

kyrkkaffet. Han berättar att han tycker om just Centrumkyrkans gudstjänst. Han uppskattar när 

det är ungdomar eller konfirmander med i gudstjänsten eftersom de är kyrkans framtid.  

”Det blir en gemenskapshandling mellan de yngre och de vuxna som är fin, nästan rörande, att de unga tar vid 

och att det bär vidare. Förhoppningsvis kommer de yngre känna att det här är deras gudstjänst, deras 

församling.”  (Församlingsmedlem) 

Församlingsmedlemmen beskriver hur viktigt det är att även ungdomar lär känna gudstjänsten 

och dess värde. Det finns också en önskan om att de yngre i framtiden ska känna en tillhörighet 

till både gudstjänsten och församlingen. Det finns något hoppfullt över 

församlingsmedlemmens bild av gudstjänstens framtid och ungdomens plats i den. Han 

förmedlar också en insikt om att det måste finnas en öppenhet i församlingen som möjliggör 

för nya människor att ta del av gemenskapen i gudstjänsten så att också de får upplevelsen av 

tillhörighet till den.  

Prästen som jag intervjuade menar att det finns olika anledningar till att människor kan känna 

tillhörighet i gudstjänsten. 

”Att folk känner tillhörighet är ju också olika, för någon är det att de möter samma präst. Du känner mig och 

jag känner mig trygg och man kanske haft någon förrättning eller någonting och då har man en trygghet där. 

Jag kanske inte går så ofta men det är ändå min kyrka och jag känner någon som jobbar där. För andra kan det 

ju vara att jag ofta går i gudstjänst eller att jag tycker om det här uttryckssättet som de har sin gudstjänst på. 
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Och då kanske jag inte behöver känna så många men jag tycker om sättet man firar gudstjänst på. Och det kan 

räcka för att känna tillhörighet. Kulturen i församlingen kan spela in, är det lågkyrkligt eller högkyrkligt? 

Tillhörigheten kan ju vara en gång i halvåret. Det är fascinerande, speciellt just för Svenska kyrkan. 

Grannförsamlingen och den här församlingen firar ju väldigt olika typer av gudstjänster men vi båda har gott 

om besökare så vi tilltalar väl olika människor.” (Intervju med präst) 

Det är således inte självklart att deltagarna lockas att känna tillhörighet av samma anledning. 

Som prästen beskriver det verkar en del finna en tillhörighet genom att de har en relation till en 

präst, somliga kan finna tillhörighet i själva församlingskulturen medan andra kan känna 

tillhörighet till en gudstjänst där tro uttrycks på ett sätt som passar dem. De första två kan även 

existera utanför gudstjänsten i olika verksamheter i församlingen. I en annan verksamhet kan 

prästen finnas och där kan även kulturen finnas. Ett exempel på det är det efterföljande 

kyrkkaffet, vilket många av gudstjänstdeltagarna också väljer att delta i. Där råder till viss 

utsträckning samma kultur som i kyrkorummet och där även prästen finns med, det är dock inte 

en gudstjänst. Anledningen till att jag valde att undersöka även kyrkkaffet är att det är svårt att 

frikoppla det från gudstjänsten, de är på sätt och vis en enhet. Kanske är detta också fallet med 

andra församlingsverksamheter, det finns dock inte rum att studera detta i just den här studien. 

Även om orsakerna till en känsla av tillhörighet är olika är det som förenar dem att de alla ger 

upphov till upplevelsen av att höra till, upplevelsen av att det här är min gudstjänst. Att känna 

tillhörighet och att andra också gör det är alltså viktigt för dem som deltar i gudstjänsten i 

Centrumkyrkan. Detta handlar om något djupare än att bli välkomnad eller att bli ett ”vi”. Att 

tillhöra gemenskapen i och runt gudstjänsten blir här en del av den egna identiteten, ett andra 

hem.  

6.5 Sammanfattning av studiens resultat 

Jag har nu redogjort för mitt resultat under tre nyckelteman: Sociala möten, Gudstjänstens ”vi”, 

samt Att höra till. Under det första temat – Sociala möten – visade jag hur anställda och 

församlingsbor lägger stor vikt vid att få deltagare att känna sig välkomnade och inkluderade. 

Detta görs bland annat genom att individer välkomnas av kyrkvärdar och anställda då de 

anländer till gudstjänsten samt genom hjälpsamma förklaringar då någon är uppenbart 

konfunderad under gudstjänstens gång. Det går även att finna ett genuint intresse hos 

församlingen att lära känna varandra – nya och gamla deltagare – under kyrkkaffet som 

vanligen följer gudstjänsten. 

Vidare har jag – under nyckeltemat Sociala möten – visat på hur de rituella och pedagogiska 

mötena i gudstjänsten bidrar till att en gemenskap uppstår genom gudstjänstmoment som 

innehåller interaktion. I de rituella mötena tvingas deltagarna att möta varandra och där skapas 

en kontakt. I de pedagogiska mötena är det inte heller gudstjänstbesökarna som väljer att själva 

ta kontakt. Där handlar det om att gudstjänstledaren väcker intresse och interagerar med 

församlingen. Man får lära sig saker tillsammans, kanske skratta. De sociala mötena byggs in i 

gudstjänsten på olika sätt.  

I det andra nyckeltemat har jag visat på hur den välkomnande inställningen under gudstjänsten 

sedan bygger gemenskap och skapar ett ”vi” i församlingen. Det blir en fördjupning av 

välkomnandet, eftersom den enskilde gudstjänstdeltagaren blir en del av något större. 

Deltagarna uttrycker sig tillsammans i gemensamma sånger och läsningar som skapar ett 

Gudstjänstens ”vi”. Man får tillsammans uttrycka en gemensam tro vilket skapar ett starkt ”vi”. 

”Viet” uppstår genom kraften i att göra något tillsammans, liksom det i en hejaklack i fotboll 

skapas en stark gemenskap genom att man hejar på samma lag och sjunger ramsor tillsammans. 

Det är inte längre bara ”jag” som enskild individ som är viktig, utan ”jag” i relation till andra. 

Under det sista nyckeltemat – Att höra till – handlar det om hur den sociala gemenskapen i 

gudstjänsten blir viktig för identiteten som kristen. Här fördjupas gemenskapen ytterligare och 
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blir en viktig del av livet i stort. Gudstjänstgemenskapen gör det möjligt för människor att dela 

tro och fundera kring den, vilket medför att vissa kan se gudstjänsten och dess sociala 

gemenskap som ett andra hem. 

I mötet med gudstjänstdeltagarna i och kring gudstjänsten är det en återkommande längtan som 

uttrycks efter att i församlingsgemenskap få dela tro och liv med andra. Att dela tro och liv är 

något som jag ser återkommer genom hela min empiri. Jag ser en stark vilja hos 

församlingsmedlemmarna att stötta varandra i både tro och liv. Det finns ett starkt intresse av 

att skapa en social gemenskap i gudstjänsten och de tillhörande aktiviteterna. Jag uppfattar att 

gudstjänstformen skapar ramen och förutsättningarna för socialt samspel – att bli ett ”vi” – men 

att det är den sociala gemenskapen – att få dela tro och liv – som levandegör gudstjänsten och 

gör att den blir en viktig del av livet för dem som är där. 

7. Diskussion 
I denna del har jag för avsikt att diskutera denna studies resultat och besvara frågeställningen. 

Jag ämnar även diskutera resultatet i relation till den tidigare forskning, den teoretiska 

begreppsramen och göra ett par självkritiska anmärkningar samt lyfta några intressanta idéer 

för framtida forskning på området. 

7.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka om den sociala gemenskapen har betydelse för 

den svenskkyrkliga gudstjänsten, och på vilket sätt gemenskapen i så fall är viktig. 

Frågeställningen för föreliggande studie har varit: Vilken betydelse har den sociala 

gemenskapen för den svenskkyrkliga gudstjänsten? Efter min studie i Centrumkyrkan drar jag 

slutsatsen att den sociala gemenskapen har en stor betydelse för den svenskkyrkliga 

gudstjänsten. 

Som det framgår i min empiri är det vitalt för församlingsmedlemmarna att det finns en social 

gemenskap, med vilken man kan dela tro och liv. Detta startar i det jag påvisar under Sociala 

möten, där det framgår att det är av vikt för både gudstjänstdeltagare och personal att möjliggöra 

för Välkomnande möten. Man vill få människor att känna sig välkomna till och inkluderade i 

gudstjänsten. Det ska vara möjligt för alla att delta, även om man inte är van vid 

gudstjänstformen. Detta startar i det nämnda välkomnandet i dörren och fortsätter sedan under 

gudstjänsten i form av Rituella möten, som på sätt och vis tvingar människor till samspel genom 

att man till exempel får hälsa på bänkgrannen eller ta emot nattvard.  

Även de Pedagogiska mötena – undervisningen i gudstjänsten – kan erbjuda sociala samspel i 

församlingen. Här är mötena dock till stor del avhängiga på att gudstjänstledaren får med sig 

församlingen och mötet sker oftast främst mellan ledaren och deltagarna, i motsats till mellan 

deltagarna. I gudstjänsten med Stora och små fick deltagarna gemensamt möjlighet att vara med 

och lösa moraliska problem under predikan (som är ett pedagogiskt möte). Vid ett sådant 

tillfälle kan det även bli ett pedagogiskt möte deltagarna emellan och kanske främst mellan 

yngre och äldre deltagare.  

Det finns också ett Gudstjänstens ”vi” som byggs genom gemensam sång och läsning. Det 

handlar om inte om direkta möten utan snarare om en upplevelse av att vara en del av något 

som är större än en själv. Jag menar att detta är vitalt för gemenskapen i gudstjänsten. Att få 

känna kraften i att göra saker tillsammans, att gemensamt få uttrycka sin tro skapar en stark 

social gemenskap som gör att gudstjänsten bär.  

De olika mötena i gudstjänsten i kombination med ”viet” som dess moment skapar resulterar i 

en känsla av Att höra till som blir viktig i deltagarnas liv i stort. Tillhörigheten som man känner 

i kyrkan skapar en kristen identitet som bekräftas av den sociala gemenskapen i gudstjänsten 
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och som inte självklart får rum någon annanstans i livet. I kyrkorummet är man inte bara ett 

”jag”, inte en enskild individ. I kyrkorummet är man en social varelse, en del av något större, 

en del av en helhet. 

Jag anser att det är den sociala gemenskapen som uppstår på olika sätt i gudstjänsten som gör 

att den bär. Utan den sociala gemenskapen är gudstjänsten livlös. Det är inte bara att uttrycka 

sin tro som är viktig för människorna som kommer till gudstjänsten, utan att få göra det 

tillsammans med andra. Gudstjänsten är uppbyggd för att firas tillsammans, det finns en styrka 

i ”viet”, en kraft i att dela sin tro med andra som accepterar och stöttar i både kyrkan och i livet. 

Därför drar jag slutsatsen att den sociala gemenskapen inte bara är viktig för svenskkyrkliga 

gudstjänsten, den är direkt avhängig av den. 

7.2 Tidigare forskning 

I temat Välkomnande möten finns det överensstämmelser med Gailliard och Davis (2017) 

bidrag där de visar att byggandet av relationer och att vara involverad i kyrkliga aktiviteter är 

viktiga för upplevelsen av integreringen i en församling. På liknande sätt visar denna studies 

resultat att det är viktigt för både personal och församlingsmedlemmar att inkludera människor 

i gudstjänsten och att vid kyrkliga aktiviteter som kyrkkaffet lära känna de andra 

gudstjänstdeltagarna för att skapa en gemenskap.  

Gailliard och Davis artikel kan också sättas i relation till temat Gudstjänstens ”vi”. Deras artikel 

visar att det för integrationen i en församling är viktigt att en medlem måste lära sig och förstå 

församlingens normer, kultur och teologi. Denna studies resultat visar att teologin är viktig vid 

upplevelsen av tillhörighet, det spelar roll om det är en lågkyrklig eller högkyrklig gudstjänst 

beroende på vilket sätt en medlem vill uttrycka sin tro på. Detta är också överensstämmande 

med Stroope och Bakers (2013) artikel som menar att upplevelsen av tillhörighet är beroende 

av hur enhetlig församlingens teologi är.   

I likhet med Young och Firmin (2014) visar denna studies tema Välkomnande möten på att 

präster/pastorer anser det viktigt att vilja ha kontakt med församlingen och att det är viktigt att 

dessa är tillgängliga för församlingen. Präster/pastorer menar att det är centralt att det måste 

finnas ett mellanmänskligt utbyte med församlingen. Det kan vi också se exempel på i temat 

Gudstjänstens ”vi” där resultatet visar att människor kan känna tillhörighet till en församling 

eller gudstjänst på grund av att de har en relation till prästen.   

I Cheadle och Schwadels (2012) studie hävdar de att hur ofta en ungdom går i gudstjänst när 

en ny vänskap är på väg att formas kan vara en av orsakerna till att en ny vänskap växer fram. 

Frekvensen av gudstjänstbesök svarar mot hur ofta den nya bekantskapen deltar i gudstjänst. 

Även om det inte är helt överensstämmande finns det ändå liknande resultat i temat 

Välkomnande möten. Som församling vill medlemmarna dela tro och liv och lära känna 

varandra genom gudstjänsten och framförallt kyrkkaffet. Det är rimligt att tänka att ju oftare en 

medlem går i gudstjänst och deltar i kyrkkaffet och träffar de andra medlemmarna som ofta går 

dit ökar chanserna att en vänskap växer fram. Det i sin tur kan leda till att medlemmarna 

anpassar hur ofta de deltar i gudstjänst till hur ofta deras kamrater gör det.  

Stroope och Bakers (2014) hävdar i sin artikel att ju oftare en medlem deltar i en församlings 

gudstjänstliv desto mer påverkar det känslan av tillhörighet. I temat Gudstjänstens ”vi” finns 

det både överensstämmelser och det som kontrasterar till detta. Dels visar resultatet att en del 

människor upplever en tillhörighet på grund av att de ofta går i gudstjänst men det finns också 

de som sällan går i gudstjänst men ändå känner en stark tillhörighet till församlingen. 

Upplevelsen av tillhörighet påverkas av uttryckssättet i gudstjänsten 
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Temat Välkomnande möten kontrasterar mot Hastings (2016) studie vars resultat visar att 

människor som deltar i gudstjänst har mer sociala kontakter än människor som inte deltar i 

gudstjänst. I föreliggande studies resultat framgår det att det är många människor som deltar i 

svenskkyrkliga gudstjänster som är ensamma. De sociala kontakterna de får när de deltar i 

gudstjänst kan utgöra majoriteten av mellanmänskliga möten i deras liv. Det finns inget i denna 

studies resultat som påvisar att gudstjänstdeltagarna skulle ha fler sociala kontakter i sina liv än 

de som inte går i gudstjänst. Det är snarare att många söker sig till gudstjänsten för att de har 

brist på och saknar sociala kontakter i sina liv. 

I Stroopes (2012) artikel finns det en samband mellan antalet vänner och frekvensen av religiösa 

aktiviteter en individ har som är medlem av samma församling. Ju fler vänner en individ har 

som är medlemmar i samma församling som den själv desto fler religiösa aktiviteter deltar 

individen i. Här finns det en likhet med resultatet i temat Gudstjänstens ”vi” som visar att ju 

fler en individ lär känna desto mer aktiviteter vill den vara med på. Man delar tro och liv och 

finner en gemenskap som man känner sig hemma i och som ibland saknas i familj och vänkrets 

utanför gudstjänstlivet.  

Lewis, MacGregor och Putnams (2012) studie redovisar ett samband mellan människor som 

deltar i religiösa aktiviteter och hur ofta man deltar i medborgerliga aktiviteter. Vid varje 

gudstjänst tas det upp kollekt som går till välgörande ändamål och i församlingens verksamhet 

ingår vissa insamlingar till olika välgörenhetsprojekt, i denna studie har jag dock inte fokuserat 

på den aspekten av gudstjänsten och jag drar därför inga slutsatser om huruvida Lewis, 

MacGregors och Putnams slutsats stämmer eller ej. Det jag däremot kan dra en slutsats om är 

att det i församlingen skapas en stark gemenskap, vilket bland annat framgår under temat 

Gudstjänstens ”vi”. Många känner en stark tillhörighet i kyrkan, där de kan dela aspekter av 

livet som de inte upplever sig kunna dela i övriga livet. Kanske är det denna särskilda 

tillhörighet som i förlängningen också gör att religiösa människor också engagerar sig i 

samhället i större utsträckning. 

7.3 Teori 

För att nå en helhetsförståelse av resultatet har jag valt att använda mig av ett interaktionistiskt 

perspektiv samt Collins teori om emotioners betydelse inom sociala relationer. Diskussionen 

inleds med symbolisk interaktionism med utgångspunkt från Charons (2010) bok på området 

som jag ställer i relation till föreliggande studies resultat. Därefter fortsätter jag med att 

diskutera studiens resultat i relation till Collins (2001) teori för att sedan återvända till Charon 

(2010) i den sista delen av denna diskussion. 

I huvudtemat Sociala möten handlar det om hur gudstjänstdeltagarna i olika situationer 

interagerar med varandra. Personal och gudstjänstdeltagare visar en vilja till att inkludera 

människor både i gudstjänsten och andra gemensamma aktiviteter som är kopplade till den. Det 

sker genom vänliga blickar, hälsningar och gester. I gudstjänstens olika moment påbjuds det att 

deltagarna ska interagera med varandra utifrån givna ramar som härrör från gudstjänstformen. 

Det är rituella möten som öppnar för ett socialt samspel av olika slag. Möten sker också i de 

undervisande delarna där präst och personal interagerar med gudstjänstdeltagarna för att dels 

skapa relation och dels för att tydliggöra tolkningar och underlätta förståelsen av aktuella 

bibeltexter. Sociala möten kan därigenom diskuteras i termer av Charons Sociala interaktioner, 

Symboler och Rollövertagande.  

Enligt Charon handlar den sociala interaktionen i grunden om att varje individ strävar efter att 

beakta andras handlingar och utifrån det utgår de egna handlingarna. Social interaktion är något 

som utspelas mellan två eller flera aktörer som löpande strävar efter att definiera och 

omdefiniera dels sina egna handlingar och dels andras handlingar. Det spelar ingen roll vilken 
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den faktiska situationen är utan det avgörande är hur vi definierar den. Charon menar vidare 

människan ska betraktas som handlande och aktiv gentemot sin omgivning. Vi är inte passiva 

inför vår omgivning utan ständigt på ett eller annat sätt involverade i det som sker omkring oss. 

(Charon, 2010:136-138) Detta resonemang kan användas för att förklara vad som sker mellan 

människor i temat Välkomnande möten. Det är en ständigt pågående ström av sociala 

interaktioner i gudstjänstrummet såväl som vid de kyrkliga aktiviteterna kring den. Någon gör 

definitionen att den personen kanske jag vågar fråga om jag kan sätta mig bredvid och med en 

frågande gest ställs frågan ”Är det ledigt här?”. Gensvaret sker genom ett leende följt av att 

personen makar sig in på bänken och skapar plats. Personerna definierar situationen och beaktar 

varandras handlingar, ett bollande fram och tillbaka, där människor blir hälsade på och hälsar 

tillbaka. En kyrkbänksdörr hålls upp för någon som skyndar sig fram för att smita sig genom 

den samtidigt som den ler tacksamt mot den som öppnat den. Vi är hela tiden uppmärksamma 

och involverade och tar våra medmänniskors handlingar i beaktande för att kunna ge lämpliga 

gensvar. I temat Välkomnande möten finns det även möjlighet att koppla samman det med det 

interaktionismen och Charon kallar för rollövertagande 

Enligt Charon (2010) handlar rollövertagande i grunden om att föreställa sig världen ur en 

annan människas perspektiv. Rollövertagandet är en medveten och därigenom en aktiv process 

som kontrolleras av individen. Vi antar andras roller för att få kunskap om hur vi ska agera i 

olika sammanhang eller för att uppnå ett specifikt syfte. Syftet kan vara att få veta hur vi ska 

agera för att få vänner, hur vi kan bli en del av en gudstjänstgemenskap eller hur vi ska agera 

moraliskt. Charon menar att rollövertagande är en nödvändig del och utgör själva grunden för 

att våra sociala interaktioner med andra människor ska fungera. (Charon, 2010:102-106) I temat 

Välkomnande möten ges ett exempel på rollövertagande i intervjun med 

församlingsmedlemmen Erika. Hon berättar att om hon var ny som gudstjänstbesökare så skulle 

hon uppskatta om det fanns människor i kyrkan som fick henne att känna sig sedd och 

välkommen. Hon föreställer sig hur det är att vara ny i ett sammanhang genom ett 

rollövertagande med syftet att få nya (alla gudstjänstbesökare) gudstjänstbesökare att känna sig 

välkomna genom att inkludera dem.  

Charon (2010) tar också upp det han kallar signifikanta andra vilket är människor som av någon 

anledning är viktiga för oss: präst, granne eller chef. Genom att försöka anta deras perspektiv 

kan vi få kunskap om hur vi tror att de vill att vi ska agera i olika situationer. (Charon, 2010:106-

107) I temat Välkomnande möten är prästen ofta en signifikant andre till exempel när jag första 

gången vid en deltagande observation blir hälsad av denne och utbyter en kortare konversation. 

Jag försöker anta prästens perspektiv för att få reda på vad denne förväntar sig av mig så att jag 

kan säga rätt saker och agera på rätt sätt med syftet att vi ska få en fungerande relation under 

tiden jag genomför föreliggande studie. På samma sätt försöker jag anta församlingens 

grupperspektiv med syftet att skapa ett förtroende för mig som deltagande observatör.  

Vidare menar Charon (2010) att vår identitet är vilka vi är i världen och en ständigt pågående 

process. Vi har många identiteter och identiteten är vad vi kallar oss för stunden och de vägleder 

oss i hur vi agerar i olika sammanhang. Om någon är med sina barn kan identiteten just då vara 

mor eller far. Det finns också en växelverkan i detta menar Charon. Församlingsmedlemmen 

bidrar till att skapa prästen identitet och prästen bidrar till att skapa församlingsmedlemmens 

identitet som församlingsmedlem eller kristen för den delen. (Charon, 2010:144-145) Detta 

resonemang vill jag använda mig av för diskutera temat Gudstjänstens ”vi”. I resultatet kan vi 

läsa att en del församlingsbor som har en partner eller vänner som inte delar deras tro inte får 

sin kristna identitet bekräftad av familj eller vänkrets någon annanstans än i kyrkan och därför 

blir tillhörigheten församlingen och gudstjänstgemenskapen en viktig del av deras liv.  
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Sociala interaktioner är något som finns med i alla teman emedan denna studies resultat 

koncentrerar sig på det mellanmänskliga mötet men i temat Rituella möten ämnar jag i första 

hand diskutera Charons (2010) och interaktionismens syn på symboler. Charon menar att 

objekt, fysiska eller inte, är sociala objekt som tolkas och ges mening genom sociala 

interaktioner. Dessa tolkningar och meningar är något vi lär oss genom andra och därför kallas 

de för sociala objekt. Dessa sociala objekt ger vi olika namn och vi lär oss hur vi ska använda 

oss av dem och vad de är bra för. Det finns olika typer av sociala objekt och symboler, hävdar 

Charon, är en sådan typ. Symboler är något skapat och är definierade genom interaktioner och 

förstås av de som använder dem. De ska referera till något och de används för att avsiktligen 

kommunicera något. (Charon, 2010:48-49) Detta resonemang har jag för avsikt att applicera på 

temat Rituella möten. 

I temat Rituella möten ges det flera exempel på ritualer i gudstjänsten där det sker sociala 

interaktioner. För det här ändamålet vill jag närmare diskutera nattvarden och hur den kan 

kopplas samman med symboler. Om vi börjar med nattvardens bröd och vin så är det just bröd 

och vin och ingenting annat. Befinner vi oss utanför kyrkorummet skulle vi förmodligen 

betrakta vinet som blaskigt och inget vi bjuder på vid en middag. Brödet skulle i bästa fall 

betraktas som ett smaklöst kex som gärna vill fastna i gommen. I nattvarden får dock brödet 

och vinet en helt annan innebörd, åtminstone för den kristne. När prästen välsignar brödet inför 

församlingen ges bröd och vin en annan tolkning och mening och förvandlas till en symbol för 

Kristi kropp och blod. Det refereras till Kristus och kommuniceras som kropp och blod och det 

tydliggörs i själva utdelandet av nattvarden. I mötet, den sociala interaktionen, mellan 

mottagaren av bröd och vin och de som delar ut det sker meningsutbyten. Utdelarna yttrar orden 

”Kristi kropp för dig utgiven” och ”Kristi blod för dig utgjutet” och mottagaren svarar ”Amen” 

vilket betyder ”Ja, sannerligen”. Genom denna sociala interaktion skapas, förstärks, tolkas, ges 

mening, refereras och kommuniceras brödet och vinet som en symbol för Kristi kropp och blod 

men endast för de som är kristna.  

Collins (2001) teori intresserar sig för hur sociala rörelser fungerar och är uppbyggda och vilka 

emotioner som driver dem. I den kollektiva ritualen känner deltagarna en solidaritet inom 

gruppen, en ”vi-känsla”, och i takt med att deltagarnas entusiasm och självförtroende växer 

ökar den emotionella energin som föder engagemanget för gruppen. Enligt Collins finns det två 

slags emotionella förändringar som kan äga rum inom kollektiva ritualer. Dels kan den initiala 

känslan, exempelvis glädje, förstärkas under ritualen. Dels kan den initiala känslan övergå till 

en annan känsla. Det är en känsla som kommer av medvetenheten att man som individ är en del 

av en grupps gemensamma fokus mot något bestämt. Det är en känsla av gemenskap i gruppen 

och den skapar upplevelsen av tillhörighet och gör att individen känner sig starkare som medlem 

av en grupp, det skapar emotionell energi. (Collins, 2001:29) Härvidlag vill jag applicera 

Collins teori på huvudtemat Gudstjänstens ”vi”.  

I temat Gudstjänstens ”vi” finner vi att i gudstjänstens olika moment är det genomgående ett 

fokus på ”viet”, detta gäller även för de flesta psalmer som sjungs och i växelläsningar. ”Viet” 

är ständigt närvarande: det här ber vi, det här gör vi, det här läser vi tillsammans. Det 

gemensamma fokuset för gudstjänstens deltagare är Gud, allt de tillsammans gör som ett vi 

riktas gemensamt mot det bestämda målet Gud. Både vid till exempel fredagsgudstjänstens 

böner och växelläsningar och vid söndagsgudstjänsten psalmsång blir det en väldig kraft i den 

kollektiva fokuseringen som smittar av sig. Dels kan det som Collins (2001) beskriver det 

förstärka en känsla av exempelvis glädje när 200 personer tillsammans sjunger lovsånger till 

Gud och dels kan kraften i att sjunga övergå till en stark känsla av tillhörighet och emotionell 

energi.  
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Vi återvänder nu till Charon (2010) och den interaktionistiska synen på kultur. Kultur är en 

viktig del för att samhället och dess grupper ska fungera. I en kultur, menar Charon, har de som 

delar den ett gemensamt perspektiv på verkligheten. Denna gemensamma uppfattning om 

verkligheten är central för att kulturens medlemmar ska kunna förstå och kommunicera med 

varandra genom interaktioner. Medlemmarna av en kultur har ett gemensamt språk och delar 

uppfattningen om vad som skapar mening och innehåll i livet. (Charon, 2010:158-159) Detta 

resonemang vill jag använda mig av för att diskutera temat Att höra till. I detta tema kan vi se 

finns det en gemensam kultur. I gudstjänsten och dess gemenskap delar man samma 

verklighetsuppfattning nämligen den att man tror att Gud finns. Genom detta gemensamma 

perspektiv kan gudstjänstbesökarna förstå och kommunicera med varandra genom sociala 

interaktioner i gudstjänster och vid kyrkliga aktiviteter. Det gemensamma perspektivet skapar 

en känsla av tillhörighet för att man har samma syn på vad som ger livet mening och innehåll.  

Charon (2010) menar också att i kulturer är det viktigt med den generaliserande andre. Det vill 

säga de regler, seder, moral och traditioner som existerar i en grupps kultur och som 

medlemmarna av kulturen förväntas följa. (Charon, 2010:158-159) Den generaliserande andre 

finns med i alla teman men jag vill diskutera det utifrån temat Pedagogiska möten eftersom det 

blir så tydligt i gudstjänstens predikomoment. Den generaliserande andre handlar om både 

informella och formella regler om hur vi ska bete oss i olika sociala sammanhang. Vi lär oss 

dessa regler från föräldrar och skolan till exempel. Det som jag finner speciellt med 

gudstjänsten är att den har en egen talarstol nämligen predikstolen för detta ändamål. I temat 

Pedagogiska möten ser vi att varje gudstjänst har ett predikomoment där vanligtvis prästen 

undervisar församlingen om etik och moral det vill säga hur vi ska bete oss mot våra 

medmänniskor. Församlingen blir undervisade i vilka regler och traditioner som är viktiga och 

vilken moral som församlingen ska följa.  

7.3.1 Sammanfattning av diskussion kring teori 

Genom att jag använt mig av Charons (2010) bok som, redogör för perspektivet symbolisk 

interaktionism, och Collins (2001) teori om emotioner inom sociala rörelser har jag kunnat 

fördjupa den teoretiska förståelsen för min empiri och dess tre nyckelteman Sociala möten, 

Gudstänsten ”vi” och Att höra till.  

Charon belyser och förklarar den sociala interaktionen som sker i alla mellanmänskliga möten 

och hur vi som individer medvetet och aktivt försöker anta andra människors perspektiv för att 

därigenom veta hur vi ska agera i specifika situationer. Hur den generaliserande andre blir viktig 

för vår samvaro med andra då den ger oss riktlinjer för vårt beteende i relation till andra. Charon 

ger oss insikt om symboler och hur vi använder oss av dem för att kommunicera mening och 

innehåll. Vidare visar han på hur viktig kulturen är för att samhället och dess grupper ska 

fungera och att det gemensamma perspektivet i dessa kontexter är centralt.  

Med den symboliska interaktionismen kan vi förklara och förstå vad som sker i Sociala möten 

och Att höra till. Den visar att det, bakom varje handling finns en orsak och mening. Det har – 

i denna studie – hjälpt mig att förklara vad som sker i gudstjänsten och varför det är sociala 

interaktioner på olika sätt, i välkomnandet, i gudstjänstens moment och i kulturen som skapas 

genom dessa.   

Collins ger oss å sin sida teoretiska nycklar för att dyrka upp förståelsen för emotioners 

betydelse inom sociala rörelser. Genom att använda oss av hans teori om hur känslor kan 

förstärkas och förändras i kulturella ritualer når vi en förståelse för kraften i Gudstjänstens ”vi”. 

I gudstjänsten sker dessa kulturella ritualer i form av psalmsång och växelläsningar som skapar 

eller förstärker känslan hos deltagarna av att vara en del av en gemenskap, ett ”vi”. 
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7.4 Självkritisk diskussion och reflektioner kring framtida forskning 

Etnografin har varit en intressant och stimulerande metodansats främst av det skälet att jag fått 

möjlighet att verkligen komma nära det jag haft för avsikt att studera, den svenskkyrkliga 

gudstjänsten. Jag tror det hade varit svårt att genomföra denna studie utan den valda metoden. 

Etnografin som metod är också stimulerande ur det hänseendet att den möjliggör att man kan 

närma sig forskningsområdet på mer än ett sätt. Den deltagande observationen har utgjort 

grunden för min studie och informella samtal har följt i dess kölvatten men jag har också använt 

mig av formella intervjuer vilket berikat och fördjupat materialet. 

Jag inser dock att etnografi som metod – trots sina många möjligheter – ändå är begränsad. Det 

är svårt att nå en fördjupad förståelse av hur enskilda individer upplever sociala fenomen. I min 

studie innebär det konkret att jag visst kan få en viss del informella samtal, men de går inte på 

djupet av individers upplevelser. Dessutom är det svårt att få en ordentlig bredd på 

upplevelserna eftersom jag inte aktivt söker upp föremålen för de informella samtalen, jag hade 

exempelvis svårt att få en bild av varför vissa deltagare väljer att sitta avsides under gudstjänsten 

och på så vis avstå från gemenskapen. Det finns också en del som aldrig deltar i kyrkliga 

aktiviteter som äger rum efter gudstjänsten och gällande dem finns också hål i min studie.  

Min studie är även begränsad i den aspekten att den är just det: begränsad. Jag har undersökt en 

församling som är belägen centrala delen av en medelstor stad. Jag kan därför inte göra något 

anspråk på att mitt resultat kan generaliseras och påstås vara gällande för hela Svenska kyrkan. 

Kanske hade resultatet varit ett annat om jag valt att undersöka en landsortsförsamling eller 

bara en av de andra församlingarna i staden istället.  

Jag upplever även att själva skrivprocessen, analysen och tolkningsprocessen varit en stor 

utmaning, eftersom jag själv har stor förförståelse för det valda fältet. Det har varit utmanande 

att hålla en distans och betrakta gudstjänsten som ett vitt papper, att göra det bekanta till något 

främmande. Till viss del kom jag till rätta med detta genom att luta mig mot teorin och på så 

sätt skapa lite distans vid observationer och intervjuer. Det går dock aldrig att helt komma ifrån 

de erfarenheter och den förförståelse som man själv bär på. 

En intressant vidare studie inom fältet ”Den svenskkyrkliga gudstjänsten” vore att undersöka 

de individer som jag nämnde ovan. Om gemenskapen i gudstjänsten är så viktig – varför väljer 

vissa att inte delta fullt ut i den? I en sådan studie skulle jag välja att använda mig av en 

hermeneutisk metodansats istället för en etnografisk, eftersom man då – genom djupintervjuer 

– skulle kunna gå på djupet med respondenterna. Det räcker, enligt min uppfattning, inte att 

endast observera och ha informella samtal med individerna i fråga för att få meningsfulla 

resultat i en sådan studie.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Hur upplever du gudstjänsten? 

 

Vilken betydelse har gudstjänstformen för din upplevelse av gudstjänsten? 

 

Vilken betydelse har de andra gudstjänstdeltagarna för din upplevelse av gudstjänsten? 

 

Vad är gudstjänstgemenskap för dig? 

 

Vilken betydelse har de rituella mötena för dig? 

 

Vad är det som skapar en känsla av tillhörighet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


