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INLEDNING 

 
 
Tillsammans med andra länder i nordvästra Europa beskrivs Sverige inte sällan som mycket 

sekulariserat. Kanske särskilt då man beaktar vårt lutherska arv. Somliga går även så långt som 

att hävda att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder (jfr Pettersson 2009: 242). 

Visserligen avtar intresset för organiserad religion och de traditionella religiösa samfunden 

minskar i medlemsantal - men samtidigt syns ett ökat intresse för andlighet och existentiella 

frågor (jfr Wikström 2004: 76). Vi söker trots allt fortsatt efter något. Efter svar. Efter riktning 

och mening (jfr Smith 2007: 169ff).  

Den här uppsatsen syftar inte enbart till att bidra till en etnologisk kunskap om vardagslivets 

religiositet. Att tala med människor om deras kristna tro och om deras relation till Gud har även 

kommit att bli en del i mitt eget sökande efter något som ännu bara är förnimbart som ett själsligt 

tomrum. Den har sin upprinnelse i en personlig längtan. Jag söker efter någonting. Jag längtar 

efter någonting. Kanske har jag rentav kontakt med detta något, men saknar de verktyg som 

krävs för att ge det form. Jag har bara mig själv och min längtan. I denna längtan har jag ställt 

mig frågan: hur får jag tillgång till ett språk? Står det att finna i den kristna tradition som alltid 

funnits runt omkring mig, men som jag vänt ryggen? Den processen är ännu inte avslutad. Men 

kanske har mina informanters ord fått mig att bli klarare i min egen relation till Gud.  

I den här uppsatsen skriver jag därför även om något jag vill hävda är djupt mänskligt: 

nämligen sökandet. Och sökandet är även något som präglar denna text. Mina trevande försök 

att beskriva och analysera ett material som vuxit fram i dialog med andra människor kan inte 

beskrivas som annat än ett sökande. Av detta presenterar jag en tolkning. En tolkning som 

ytterst är begränsad av min förmåga att se. 

 

Syfte och frågeställning 

 

Mitt syfte med den här uppsatsen är inte att förklara vad en religiös erfarenhet ”egentligen” är- 

eller består av; att reducera den till psykologi, diskurs eller symbolik. Istället vill jag beskriva 

vad en kristen tro kan betyda- och hur erfarenheter av gudsnärvaro framträder i en vardaglig 

kontext. Samt att beskriva det religiösa sökandet och de möjligheter det kan uppenbara.  
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Tidigare forskning  

 

Mitt arbete ansluter sig till ett större multidisciplinärt forskningsfält som behandlar religion i 

en vardaglig kontext. Inom religionssociologin har bland annat Nancy Ammerman i boken 

Everyday Religion: Observation of Modern Religious Lives (2007) argumenterat för behovet 

av att studera samtida religiositet med utgångspunkt i en lekmannaerfarenhet (Ammerman 

2007: 3). En annan religionssociolog, Christian Smith, har varit särskilt viktig för mitt eget 

arbete. Smith talar bland annat om att religionen kan spegla människans existentiella villkor 

och emotionella behov (Smith 2007: 167). Smiths arbete är teoretiskt, och mitt eget arbete går 

möjligen att se som en mer vardagsnära undersökning av hans resonemang. 

Även religionsantropologin har ägnat sig åt ett lekmannaperspektiv och argumenterat för 

vikten av att studera religion som erfarenhet (Se exempelvis Knibbe & Versteeg 2008; Versteeg 

2006). Antropologen Tanya Luhrmann har i ett flertal publikationer skrivit om evangelisk-

karismatisk kristendom i en amerikansk kontext med ett särskilt fokus på de läroprocesser som 

möjliggör att människor kan skapa ett intimt förhållande till Gud. Luhrmann har ett särskilt 

intresse för de psykologiska processer som understödjer detta (Se Luhrmann 2004, 2012).  

Inom svensk etnologi har Maria Zackariasson i ett antal publikationer behandlat ungdomars 

engagemang inom den svenska frikyrkorörelsen, med ett särskilt fokus på identitetsskapande, 

läroprocesser och socialt engagemang (Zackariasson 2012, 2014, 2016). Jenni Rinne (2016) 

har utifrån ett fenomenologiskt perspektiv studerat den inhemska religionen Maausk i Estland. 

Rinne har fokuserat på praktiker, förkroppsligande och människors upplevelser av autenticitet. 

I relation till dessa studier kan mitt arbete bidra med att ytterligare betona de affektiva och 

emotionella dimensionernas betydelse för människors religiositet.  

Mitt arbete kan även relateras till en religionspsykologisk forskning om existentiell hälsa. 

I en svensk kontext representeras fältet främst av Valerie DeMarinis (2003) och Cecilia Melder 

(2011). Melders forskning pekar mot att ett ignorerande av den andliga/existentiella 

dimensionen av hälsa riskerar att beröva oss en viktig resurs i arbetet med att hjälpa människor 

att uppnå förbättrad fysisk, social och psykisk hälsa (Melder 2011: 18). 
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Metod och material 

 

Mitt material består av fyra intervjuer genomförda under november och december 2018. En 

femte intervju var planerad men var, på grund av omständigheterna, tvungen att ställas in med 

kort varsel. Intervjuerna är mellan 60-90min långa. Samtliga intervjuer har spelats in på band 

och transkriberats ordagrant i sin helhet för att underlätta tematiseringen av materialet. 

Etnologen Barbro Klein menar att transkriberingsprocessen bör betraktas som  ”en analytisk 

akt” i sin egen rätt (Klein 1990). Även om Klein i sin argumentation förordar en etnopoetisk 

transkribering, det vill säga en metod för att så nära som möjligt gestalta talat språk i text, så 

vill jag hävda att även en ordagrann transkribering bör betraktas som en analytisk akt (jfr Klein 

1990: 41-46). Genom att noggrant lyssna, pausa och skriva ned framträder materialet i nytt ljus. 

Intervjusituationen blir levande igen. Och jag har upplevt att det har varit under transkribering 

som den egentliga analysen har tagit sin början. Intervjucitaten som presenteras i uppsatsen har 

redigerats för att uppnå en god läsbarhet (jfr Fägerborg 2011: 107ff).  

Informanterna identifierar sig alla som troende kristna. Två av dem har vuxit upp i en 

kristen miljö, medan de övriga två har funnit sin tro under tonåren. Tre informanter hör till 

svenska kyrkan medan en fjärde är medlem i en Hillsong-församling. Informanterna är 

uppväxta i Sverige och den svenskspråkiga delen av Finland. Av integritetsskäl har jag valt att 

ge informanterna fingerade namn (jfr Pripp 2011: 80ff). I detta har jag velat knyta an till en 

biblisk tradition. Samtliga informanter presenteras därför under gammaltestamentliga namn: 

Sara, Rakel, Lea och Adam. 

För att finna människor att intervjua lade jag upp en efterlysning på Facebook. Genom 

delningar av vänner och bekanta nådde efterlysningen en relativt stor spridning. Informanterna 

har därför själva meddelat sitt intresse att delta i studien. Nackdelen med detta är att det har 

varit svårt att uppnå en jämn köns- och åldersfördelning. Majoriteten av mina informanter är 

därför kvinnor, tre av totalt fyra personer. Två informanter är 20 år, en 22 år, och en 45år. 

Dessutom hör de till olika kristna samfund. Sammantaget, materialets omfång inräknat, betyder 

detta att det inte är möjligt att dra några generella slutsatser, men det är heller inte min ambition. 

Jag vill snarare föra en diskussion kring vad en kristen tro kan betyda i en vardaglig kontext. 

Min ambition är heller inte att ”fånga” vad det gudomliga är. Det måste för alltid höra till icke-

vetandets domäner (jfr Bornemark 2017: 117ff).  
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Den norske psykologen Steinar Kvale har sagt om intervjuandet att "If you want to know how 

people understand their world and life, why not talk to them?" (Kvale citerad i Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström 2008: 183), och det är en rimlig utgångspunkt. I intervjun får den 

intervjuade en möjlighet att beskriva sin personliga livsvärld genom att berätta om sitt liv, sina 

erfarenheter, tankar och upplevelser (Fägerborg 2011: 85; Bengtsson 2001: 45ff).  

Etnologen Eva Fägerborg belyser intervjuandets intersubjektiva karaktär genom att 

etymologiskt härleda det till franskans entrevue som betyder möte eller sammanträffande och, 

som Fägerborg skriver, ”har sitt ursprung i ’mellan två seenden’”(Fägerborg 2011:88). I 

intervjun möts två personer i en dialog som rör ett på förhand överenskommet ämne. En dialog 

i vilken båda parter bidrar för att nå kunskap och förståelse (jfr Fägerborg 2011: sida; Pollio et 

al 1997: 29). Det är något vi åstadkommer tillsammans.  

Det är självklart omöjligt att helt gå in i någons personliga erfarenhetsvärld. Att studera 

erfarenheter blir emellertid möjligt genom att betrakta dem som reflekterade. Vad vi då studerar 

är hur livsvärlden beskrivs av människor själva. Detta kan göras genom dialog där 

erfarenheternas betydelse ges meningsmässig klarhet (Pollio et al 1997: 28; jfr Rinne 2016: 35). 

Dialogformen uppmuntrar parterna att ständigt förtydliga fenomenets betydelse för varandra i 

takt med att dialogen utvecklas. Dialogen ger inte bara den som talar en möjlighet att beskriva 

sina erfarenheter av ett visst fenomen. Den kräver dessutom att han eller hon tydligt klargör 

betydelsen i samspel med sin dialogpartner. På så vis kan vi nå en intersubjektiv förståelse 

(Polio et al 1997: 29).  

Eftersom målet med en dialoginriktad metodologi är att nå en rik förstapersonsbeskrivning 

av ett visst fenomen, samtidigt som intervjuns dialoginriktade karaktär förutsätter ett lyhört 

samspel och en följsamhet gentemot informanten, används i regel få färdigformulerade frågor. 

Huvuddelen av frågorna uppstår istället i samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade 

under dialogens gång (Pollio et al 1997:30; Fägerborg 2011: 98ff; jfr Hammersley & Atkinson 

2007: 118). Vid varje intervjutillfälle har jag i förväg skrivit ned ett antal teman och 

övergripande frågor, som hjälp under intervjun och som en påminnelse om det aktuella 

kunskapsmålet. Etnologen Eva Fägerborg beskriver hur intervjusamtalet lätt kan flyta iväg och 

att man som forskare måste vara noga med att påminna sig själv om det egentliga syftet med 

intervjusituationen. Vad vill jag veta? När måste jag styra samtalet? (Fägerborg 2011: 93).  

Intervjuandet är svårt och kräver ständig uppmärksamhet. Jag har vid ett flertal tillfällen känt 

mig överrumplad och oförmögen att snabbt komma med en följdfråga. Tankarna har glidit iväg 

och uppehållit sig vid ett möjligt analytiskt tema, snarare än att koncentrera sig på att aktivt 

lyssna. Att bli en god intervjuare är en färdighet som kräver övning. Jag är inte där ännu.  
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Teoretiska utgångspunkter 

 

Fenomenologi och hermeneutik – en ontologisk och epistemologisk bas 

 

För mig bildar fenomenologin och hermeneutiken en ontologisk och epistemologisk bas för den 

process som legat till grund för uppsatsen. I min läsning av fenomenologisk och hermeneutisk 

filosofi och metodologi har jag tagit fasta på två viktiga principer; öppenhet och närhet till 

materialet. I mitt etnografiska arbete har detta inneburit att låta ödmjukheten bli till något av ett 

imperativ; kanske i synnerhet då det gäller synen på de egna kunskapsanspråken. Filosofen 

Hans Georg Gadamers syn på sanning har ekat av påminnelse under arbetets gång. Det vill säga 

att vi helst bör förstå våra anspråk på sanning som en tolkningsprocess; pågående och 

ofullständig. Vad vi kommer fram till är en tolkning som står i skuld till ett visst socialt, 

historiskt, kulturellt och biografiskt sammanhang, snarare än som ”Sanningen” i betydelsen ”en 

rent objektiv och obestridlig säkerhet” (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008: 78; Pollio et al 

1997: 37).  

Ursprunget till den moderna fenomenologin går tillbaka på den tysk-judiske filosofen 

Edmund Husserls arbeten (1859-1938). När Husserl utarbetade sin filosofi ville han undvika 

den objektivistiska- och reduktionistiska inställningen som premierades inom den positivistiska 

vetenskapstraditionen, och i stället tala om hur grunden till vår kunskap om verkligheten ytterst 

är beroende av livsvärlden: den värld som ”föregår och förutsätts av både filosofi och 

vetenskap” (Bengtsson 2001: 46ff; jfr Merleau-Ponty 2002: ix-x). Begreppet livsvärld är därför 

centralt både för fenomenologin och hermeneutiken och utgör dess ontologiska grund. 

Livsvärlden är den verklighet vi dagligen lever i och vars existens vi tar för given i alla våra 

förehavanden. Livsvärlden är konkret, påtaglig och ofrånkomlig: den är en levd verklighet 

(Bengtsson 2001: 45-6; Jackson 1996: 15-21).  

I hermeneutiskt avseende utgör livsvärlden även grunden för vår förmåga till tolkning och 

förståelse. Människan föds in i en värld av mening som överskrider henne själv. Människan 

kan därför inte göra anspråk på att känna till verkligheten i objektiv bemärkelse, hon tolkar den 

snarare med hjälp av sin förförståelse, och hennes kunskap om världen är alltid situerad; Si bis 

faciunt idem, non est idem1. Ju mer vi betraktar ett fenomen, desto tydligare blir det även att ett 

                                                      
1 Latinskt ordspråk, ”If two people do the same thing, it is not necessarily the same” (Jackson & Piette 

2015: 5). 
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visst fenomen alltid kan förstås på flera olika sätt. Det finns så att säga ett betydelsespelrum: en 

mångfald av meningshorisonter (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008: 78f; Schütz 2002: 94ff).  

Samtidigt som vi rör oss mot förståelse och når kunskap om världen är vi alltid omgärdade 

av horisonter av icke-vetande. Renässansfilosofen Nicholaus Cusanus talar om kunskap som 

en rörelse mellan ratio och intellectus. Ratio är vår förmåga att ur flödet av sinnesintryck bilda 

fasta enheter: att mäta och begreppsliggöra. Intellectus är å andra sidan rörligt och fångar upp 

kvaliteter i det myckna, av vilket ratio ytterst är beroende. Intellectus står alltid i kontakt med 

icke-vetandet (Bornemark 2017: 109ff; jfr Wiedel 2004: 101). Jag menar att det kan vara 

fruktbart att tänka på religionsutövandet som en intellectus-praktik i Cusanus mening. Ett sätt 

att närma sig icke-vetandet för att undersöka vad som är möjligt (jfr Bornemark 2017: 118).  

Låt oss rekapitulera innehållet såhär långt. Den fenomenologiska inställningen till 

vetenskap och forskning innebär, i korthet, en ambition om att försöka beskriva världen så som 

den upplevs av människor själva. Vad världen och dess fenomen är- och betyder för människor, 

och hur människor relaterar till denna värld och till varandra (Bengtsson 2001: 23-5; Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström 2008: 36). Den fenomenologiska uppmaningen om att gå till sakerna 

själva (ty. zu den Sachen selbst) tolkar jag därför som en strävan efter att ge en så rättvis 

beskrivning som möjligt av människors vardagliga erfarenheter: deras levda erfarenhet (jfr 

Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008: 32; Jackson 1996: 7-9).  

För fenomenologin är människans medvetande intentionellt, vilket betyder att vårt 

medvetande alltid är riktat mot någonting, och att våra erfarenheter av världen sker i relation 

till någonting; ett ting, en tanke, en idé. Vad vi än känner, tänker och förnimmer, så finns det 

alltid en riktning för vår uppmärksamhet. Att se är alltid att se någonting; att längta är alltid att 

längta efter någonting. I akten av att vara medveten om något finns även mening; vi ser något-

så-som-något. Vårt medvetande är intentionalt och meningsskapande, där finns en samtidighet 

mellan riktadhet och mening (Bengtsson 2001: 29; Pollio et al 1997: 7-12; jfr Szklarski 2015: 

132). 
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Husserl beskrev tidigt hur vårt engagemang i livsvärlden karakteriseras av att vi befinner oss i 

"den naturliga inställningen" (Bengtsson 1998: 45f; Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008: 33; 

jfr Schütz 2002: 78ff). Detta innebär att vi i stunden, i själva görandet, inte aktivt analyserar 

vad vi är inbegripna med att göra. Ett exempel av Dahlberg, Dahlberg och Nyström kan 

illustrera detta på ett fördelaktigt sätt: 

 

When playing a piece of music, a pianist is immersed in the music, rather than thinking 

through every step involved in striking the right keys and keeping the tempo /.../ In the 

natural attitude, one is immersed in, and in a sense lost in the actual activity.  

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008: 34, min kursivering). 

 

Att erfara är därför inte något vi gör "steg för steg", som en logisk-analytisk akt. Den direkta 

erfarenheten bör snarare beskrivas som ett flöde av meningsmässigt strukturerade intryck, av 

minnen, av affektiva- och taktila förnimmelser: av samtidigheter (Pollio et al 1997: 16ff; jfr 

Wetherell 2012: 61f). Detta får epistemologiska och metodologiska konsekvenser. Det 

vetenskapliga studiet av erfarenheten blir möjligt först genom att betrakta den som reflekterad; 

genom att lyssna till hur världen av vardagliga mänskliga erfarenheter beskrivs och ges 

meningsmässig klarhet av människor själva (Pollio et al 1997: 28ff; jfr Schütz 2002: 85ff; jfr 

Rinne 2016: 35). 

Den tyske hermeneutiske filosofen Hans Georg Gadamer menar att studiet av den 

mänskliga världen aldrig kan omfattas av en enda enhetlig metod. Människors livsvärldar, 

menar Gadamer, kan inte nås genom att strikt, ”steg för steg”, tillämpa en färdig metod, utan 

måste mötas genom öppenhet och dialog (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008: 76; jfr 

Bengtsson 2001: 25-7) . Pollio et al (1997) gör en etymologisk härledning av begreppet method 

för att, i linje med Gadamer, förtydliga fenomenologins- och hermeneutikens förhållande till 

metodologisk praxis: 

 

/…/ the original meaning of the word method, a meaning that combines the word hodos, 

a path or way, with the word meta, across or beyond. Under this rendering, method is not 

an algorithmic procedure to be followed mechanically if useful results are to be achieved; 

rather, method is a way or path toward understanding that is as sensitive to its 

phenomenon as to its own orderly and self-correcting aspects. 

(Pollio et al 1997: 28, kursivering i original). 
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Detta ligger även i linje med en lång tradition inom svensk etnologi där man talat om att bruka 

ett ”rörligt sökarljus” och av att bejaka en teoretisk eklekticism i mötet med en verklighet som 

inte enkelt låter sig kuvas (Ehn & Löfgren 2012: 5-16). Detta har varit en viktig princip för mig 

i mitt arbete. I mina intervjuer har jag strävat efter en öppen ingång och låtit informanternas ord 

leda arbetet framåt. Varje ny intervju har kommit att utmana min förförståelse och ”bråkat” 

med den pågående tolkningen.  

Nedan redogör jag för några teoretiska begrepp och resonemang som kommer att spela en 

viktig roll i analysen.  

 

Den levda kroppen  

 

Kroppen är central i vårt möte med världen och andra människor. Det är genom kroppen, för 

att tala med Merleau-Ponty, som subjektet bebor och är-till-världen (Bengtsson 2001: 79; 

Jenssen & Moran 2014: viii). På samma vis upplever subjektet även den andre främst genom 

att möta dennes levda kropp: bland annat i mötet med den andres uttrycksfulla gester och 

rörelser (Bengtsson 2001: 84ff; Jenssen & Moran 2014: vii). Jag menar att den levda kroppen 

och dess förbindelse med andra är central i den starka upplevelse av gemenskap och enhet som 

kan uppstå under gudstjänstfirande, i lovsång och under nattvarden. Då vi närmast blir en 

förlängning- och en fortsättning av varandras kroppar. Merleau-Ponty förklarar begreppet 

förlängning bland annat genom att tala om den blindes käpp. För den blinde erfars inte käppen 

blott som ”ett ting bland andra ting”, utan som en förlängning av den egna kroppens till-

världen-varo (jfr Bengtsson 2001: 80, 86). I likhet med detta erfar jag inte de människor som 

deltar i lovsången tillsammans med mig som en samling av enskilda fysiska kroppar; ”som ting 

bland andra ting”. I lovsången smälter våra röster och rörelser snarare samman och rör sig  mot 

ett gemensamt mål.  

 

Språk, kultur och dialog 

 

Fenomenologin har kritiserats för att vara subjektivistisk. Men, individen möter aldrig världen 

”helt allena”; världen är intersubjektiv, och människan föds in i en värld av mening (Bengtsson 

2001: 91ff; Jenssen & Moran 2014: vii). Gadamer talar om Wirkungsgeschichte, om 

verkningshistoria eller historien-i-oss, om hur vi aldrig kan undkomma historiens och 

traditionens verkningar (Gadamer 1997: 147ff; Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008: 76ff). 

Hur vi erfar världen går inte helt att särskilja från den kultur som omger oss. Våra handlingar 
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får exempelvis mening inom vissa sociolingvistiska ramar: vi behöver ett språk för att kunna 

tala och benämna det som framträder för oss (Pollio et al 1997: 8; Schütz 2002: 35). Den 

omgivande kulturen går att tala om som en ”organiserad och organiserande struktur” (jfr 

Bourdieu 2006: 407ff), men bör inte tolkas som en kausal kraft. Den ger förutsättningar för, 

men predisponerar inte hur människor kommer att ge mening åt sina erfarenheter: för mig kan 

tystnaden i kyrkorummet erfaras som en livsingjutande stillhet; för min vän blott som en ekande 

tomhet. Vad som vid ett visst tillfälle får en människa att handla- eller känna på ett specifikt 

sätt är beroende av en mängd olika aspekter: sociala, historiskt-kulturella, biografiska och 

biopsykologiska, bara för att nämna några. Det är i själva verket oerhört vanskligt att uttala sig 

om detta i termer av kausalitet: det sker snarare i processer av sammanflätning (jfr Bengtsson 

2001: 31; jfr Wetherell 2012: 61f). 

I den här uppsatsen fokuserar jag därför inte på språket så som en determinant, där det 

diskursiva ges en överordnad roll (jfr Burr 2015: 121-144; jfr Foucault 2011: 76f). Vår 

användning av språket bör istället ses i termer av sökande, trevande och aktivitet: som ett sätt 

att gripa in i världen och kontinuerligt söka riktning och mening (jfr Pollio et al 1997: 8; Jackson 

2005: xxii). Teologen Björn Wiedel beskriver hur språket kan fungera som ett redskap i vårt 

sökande. Genom språket undersöker vi och utforskar oss själva och världen till vilken vi är. 

Han skriver vidare att ”den som talar har samtidigt möjlighet att pröva ordens hållbarhet. Man  

talar på försök” (Wiedel 2004: 99f). Språket hjälper oss att sakta treva oss fram. Att försöka 

förstå och benämna det som rör sig utanför och inom oss själva. För mina informanter blir det 

religiösa språket och den religiösa traditionen en aktiv motpart i en levande dialog där man 

tillåts söka efter riktning i sin relation till världen. Något som innebär att kontinuerligt sträcka 

sig ut i- och söka mening i det som överskrider en själv (Wikström 2004: 84ff; jfr Pollio et al 

1997: 28-36; jfr Bornemark 2017: 114ff).  

 

Sökande och serendipitet – att sträcka sig ut i världen 

 

Mitt material präglas av ett sökande, och jag förstår sökandet som en ofrånkomlig del av att 

vara-till-världen. Etnologen Erik Ottosson skriver, med hänvisning till Merleau-Ponty, att 

sökande är att ”lägga ut intentionella trådar”, vi kan således förstå sökande som en kontinuerlig 

rörelse mot att ”göra världen till ett sammanhang av riktning och mening” (Ottosson 2008: 

167). Även om Ottoson i sin avhandling, Söka sitt – Om möten mellan människor och föremål 

(2008), skriver om relationen till materiella ting och människors sökande i shoppinggallerior 

och på loppmarknader, så är sökandet i sig och längtan efter det som inte går att formulera annat 
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än som en saknad, något som ger en djup resonans även i mitt material. I relation till mitt 

material vill jag dock undvika att tala om sökandet som något platsspecifikt eller som en 

särskild aktivitet, så som sökandet under en shoppingrunda, utan utgå ifrån ett sökande som 

kontinuerligt sträcker sig ut i tid och rum och som ständigt vilar i oss: som ett villkor för vår 

existens (jfr Ottosson 2008: 31f). 

Serendipitet är ett begrepp som, mycket förenklat, kan sägas ha sitt ursprung i en italiensk 

adaption av en persisk folksaga, Peregrinaggio di tre giovani figliuoli del re di Serendippo (sv. 

Tre prinsar från Serendip). Den brittiske författaren Horace Walpole sammanfattade, efter eget 

minne2, sagans tematik i begreppet serendipity för att beteckna förmågan att ta tillvara 

lyckosamma upptäckter som man kommit över av en tillfällighet i sitt sökandet efter något 

annat (Merton & Barber 2004: 1ff; jfr Ehn & Löfgren 2012: 159; Ottosson 2008: 15). Etnologen 

Erik Ottoson skriver hur det serendipiska sökandet bland annat kan innebära en förhoppning 

om att ”ett extraordinärt något” ska uppenbara sig och därmed överskrida gränsen för vad man 

kan formulera och föreställa sig i förväg (Ottosson 2008: 15). Att finna Gud kan ibland 

beskrivas i termer av serendipitet och det serendipiska sökandet är ett ur flera aspekter 

framträdande tema i mitt material.  

 

Affekt och själslig resonans  

 

Affekt kan i enklast möjligast mån beskrivas som den helhetliga upplevelsen av en känsla. Min 

tolkning av affekt utgår ifrån en fenomenologisk läsning av socialpsykologen Margaret 

Wetherell. Utifrån detta förstår jag affekt som en oupplöslig sammanflätning av perceptuella, 

kognitiva, likväl som av kroppsligt förankrade och taktila förnimmelser. Wetherell skriver att 

”human affect is inextricably linked with meaning-making and with the semiotic and the 

discursive and it is not productive to treat them separately” (Wetherell 2012: 19f). Människor 

möter således inte världen förutsättningslöst, som ”ett blankt ark”. Affekt är redan då den 

upplevs sammanflätad med människors orienteringar, vanor, förväntningar och tidigare 

erfarenheter: den erfars så-som-något (jfr Bengtsson 2001: 29f; jfr Wetherell 2012: 20).  

I materialet framstår känslan som central för hur nya riktningar stakas ut. ”Det känns 

speciellt” (Intervju 3) eller ”Det känns rätt, och då bara vet man” (Intervju 2), är uttryck för hur 

den affektiva dimensionen spelar roll. För att förstå en religiös övertygelse är det därför centralt 

                                                      
2 Måhända kan man även tala om tillkomsten av begreppet som en serendipitet i sin egen rätt (jfr Merton 

& Barber 2004: 1-21). 
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att inte privilegiera betydelsen av mer voluntaristiska kognitiva processer framför den direkta 

erfarenheten och dess affektiva dimensioner, utan att istället betona hur de står i ett dialektiskt 

förhållande till varandra. Detta vill jag diskutera utifrån ett begrepp som jag valt att benämna 

själslig resonans. Att erfara själslig resonans kan beskrivas som att uppleva en 

överensstämmelse mellan en inre längtan och sitt praktiska engagemang i världen: i relation till 

tradition, text och kyrklig gemenskap. Jag menar att denna själsliga resonans kan spela en viktig 

roll i människans sökande. Den kan inge en känsla visshet och indikera om jag är på rätt- eller 

fel väg.  

 

Disposition 

 

Efter inledningen följer fyra kapitel där det empiriska materialet redovisas och analyseras.  

I kapitlet Gudsnärvaro beskriver jag hur mina informanter på skilda sätt kan erfara en närvaro 

av Gud. Samt hur denna erfarenhet är att betrakta som både subjektiv och intersubjektiv. 

Informanternas erfarenheter relateras även till en övergripande filosofisk diskussion om Gud, 

vetande och språk. I kapitlet Själslig resonans och serendipitet beskriver jag hur tron växer 

fram genom att nya erfarenheter uppenbarar nya möjlighetshorisonter och hur känslan och ens 

inre längtan blir en vägvisare i denna process. I kapitlet Gemenskapens dimensioner tydliggör 

jag den sociala gemenskapens betydelse för tron. Den sociala gemenskapen bygger och byggs 

av relationen till Gud. I kapitlet Gud bryr sig om mig, han lyssnar och finns alltid kvar ger jag 

en kortare beskrivning av hur relationen till Gud kan bli en möjlighet att finna riktning och 

styrka även i stunder av tvivel och smärta. Uppsatsen avslutas med en kortare diskussion och 

berör teman som kan utgöra fokus för vidare studier.  
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GUDSNÄRVARO 

 

Tron är grunden för det vi hoppas på; 

den ger oss visshet om det vi inte kan se. 

Hebreerbrevet 11:1 

 

 

Att försöka fånga en erfarenhet av gudsnärvaro är en vansklig uppgift. Det finns inte en sådan 

erfarenhet. En upplevelse av gudsnärvaro kan, men behöver inte vara, kopplad till en stark 

kroppslig förnimmelse. Sara är den som tydligast betonar hur närvaron av Gud är något som 

”fyller en” och som känns i hela kroppen. När Sara ber till Gud kan hon ibland uppleva hur en 

börda lyfts bort från henne, som en upplevelse av fysisk lättnad. Hon berättar vidare att ”det 

blir en upplevelse av att oj, det händer något, det är nästan som att hjärtat skuttar till, och så blir 

jag lugn och jag känner en värme sprida sig i min kropp, och jag känner mig omhuldad och inte 

ensam längre. Jag kan känna det starkt i hjärtetrakten, det händer någonting” (Intervju 2). Innan 

intervjun hade Sara bett Gud om stöd, och hon berättar att ”när vi satt där nere så sa jag att ’Gud 

var med mig nu så att jag får ut det här på rätt sätt’, och det bara [andas ut djupt] och jag blev 

helt lugn, så för mig är det så konkret” (Intervju 2). Rakel kan ibland känna närvaron av Gud 

som en värme som sprider sig från bröstet och ”som att jag inte kan sluta le” (Intervju 1). Det 

mänskliga subjektet är den levda kroppen, för att tala med Merleau-Ponty, och en konkret 

upplevelse av Gud kan förstås som en sammanflätning av det kognitiva, av en meningsmässig 

struktur och en förståelse av Gud som en kraft som kan beröra, och det affektiva, av kroppsliga 

sensationer (jfr Luhrmann 2012: 72ff; Bengtsson 2001: 79ff; Wetherell 2012: 61f).  

Rakel är samtidigt tydlig med att säga att ”det är en påtaglig erfarenhet, men det gudomliga 

är ju större än vad människor kan beskriva i ord /…/ men det är ändå en stark visshet som man 

alltid bär med sig, men som man inte alltid kan härleda eller vet vad den kommer ifrån” (Intervju 

1). Samtidigt som Gud kan erfaras konkret, ibland som en direkt närvaro i den egna kroppen, 

finns insikten om hur det gudomliga överskrider den egna förståelsen och rör sig i utkanterna 

av vad som kanske är möjligt att veta. Adam säger att ”det går inte att likna vid något annat, 

det är liksom för sig självt, och det kanske också på något vis reflekterar en gudsbild där gud 

inte går att likna, att gud är bortom, större, helig, hel och allt annat är inte helt, utan ofattbart” 

(Intervju 3): det gudomliga kan ses som omgivande horisonter av icke-vetande (jfr Bornemark 

2017: 117f).  
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Även om språket kan tyckas vara otillräckligt i sin litenhet inför det gudomliga, så hjälper det 

oss att försöka förstå och att nå nya insikter. Filosofen Jonna Bornemark skriver, utifrån en 

läsning av 1400tals-filosofen Nicholaus Cusanus, följande om språkets relation till icke-

vetande:  

 

Språket flödar ur det oändliga och vänder ständigt tillbaka i sina försök att omfatta och 

representera det. I denna ambition misslyckas det ständigt, men det är ett misslyckande 

som innebär att kunskap skapas, en distansens närhet. Inte desto mindre menar Cusanus 

att vi bortom bokstavens betydelse kan lyssna på språket och följa dess riktning bortom 

kunskapen (Bornemark 2017: 115). 

 

Vi kanske aldrig kan fånga Guds väsen som konkret kunskap. Men genom att låta språket gå i 

dialog med sinnligheten kan vi sakta närma oss och försöka förstå. Även om det för det mesta 

kanske känns som att vara Akilles i hans jakt på sköldpaddan. Rakel talar också om hur 

bibelläsningen för henne handlar om att försöka förstå både sina egna erfarenheter och Gud 

”och i vissa texter så gör jag det, det tror jag verkligen” (Intervju 1). I de bibliska berättelserna 

kan man, för att åter tala med Merleau-Ponty, finna ett språk som kan ge ord åt en tidigare 

”stum erfarenhet” (Wikström 2004:81; jfr Bengtsson 2001: 63). 

Till skillnad från Sara som beskrivit sina erfarenheter av gudsnärvaro i tydligt affektiva 

termer, som en uppfyllelse av något, som en värme som sprider sig genom kroppen, av en 

påtagligt kroppsligt förankrad erfarenhet, så beskriver Lea snarare erfarenheten av gudsnärvaro 

som en förmåga att känna förundran: ”Det här jag sa tidigare, om förundran, det är liksom min 

gudsupplevelse. De här små ögonblicken av förundran är ju möjliga just på grund av att jag inte 

kan veta säkert att gud finns” (Intervju 4). Icke-vetandet blir För Lea en möjlighet- och en 

förutsättning för att kunna tro, hoppas och känna förundran inför världen. Lea säger vidare att 

”man kan ju aldrig veta heller, och det är det som är det fina, det är därför vi kan tro på Gud. 

Annars skulle det ju vara omöjligt. Jag tror att det är Kirkegaard som säger att det är tvivlet som 

gör det möjligt att tro på gud. Skulle vi vara säkra så skulle religiös tro vara omöjlig” (Intervju 

4). I det outgrundliga, i det vi inte säkert kan veta, bor därför en evig möjlighet.  

För mina informanter handlar det heller inte om att kunna bevisa Guds existens. Men man 

kan samtidigt tala om ett sökande efter sanning. Om sin första starka gudsupplevelse säger 

Rakel ”att det var att möta någon som var så mycket kärlek och sanning” (Intervju 1), och Sara 

säger med emfas att ”Gud är ju sanning” (Intervju 2). Men det handlar om en sanning i 

betydelsen av att erfara något som djupt meningsfullt, snarare än som något verifierbart i 
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vetenskaplig mening (jfr Jackson 1996: 6). Något som känns sant och ger resonans inom en 

själv. Rakel jämför det med kärleken till en annan människa: 

 

Det är ju mycket jag känner som inte kan bevisas liksom. Eller som jag aldrig har haft en 

tanke på skulle behöva bevisas. Ingen annan människa som jag älskar har jag ju tänkt att 

jag behöver bevisa. Att jag skulle behöva bevisa att vi gör det, att vi älskar varandra. Och 

då vet jag inte om jag behöver bevisa det med Gud heller. Eller att jag behöver bevisa 

honom, för att jag känner ju det här (Intervju 1).  

 

Jag tolkar detta som en vilja att inte behöva reducera. Av att få vara i mötet. Och precis som 

det kan vara vanskligt att tro sig kunna fånga kärlekens väsen så låter sig inte Gud reduceras 

till ett enkelt svar. Jag erfar enbart kärleken till fullo i samvaron med den älskade. Alla försök 

att svara på vad kärleken är blir nödvändigtvis ofullkomliga. Kärleken är ett Du, för att tala 

med Buber, och när vi försöker förklara den blir den oundvikligen ett Det: ”Vad lär man alltså 

känna av Duet? - Ingenting alls. Ty man kan inte lära känna det. - Vad vet man alltså om Duet? 

- Bara allt. Ty man vet inte längre något enskilt om det” (Buber 1994: 17; jfr Bengtsson 2001: 

89f). Detsamma gäller för Gud. Kraven på att objektivt bevisa vänder oss snarare bort från 

sanningen.  

För informanterna kan Gud således uppenbara sig i de omgivande horisonterna av icke-

vetande (jfr Bornemark 2017: 112), och i en förmåga att känna förundran och tillförsikt inför 

detta faktum (jfr Melder 2011: 205f). I detta ligger även en acceptans för- och ett bejakande av 

den ibland svåra tanken att det inte alltid går att förstå eller fånga allt som ”konkret kunskap 

(jfr Bornemark 2017: 108ff). Världen visar sig vara större än så. Kanske är detta innebörden av 

att vara människa? Vi kan tvivla. Men Gud vet. Sara säger att ”ibland får jag ju bara släppa 

tankarna och se att gud är större än så, han vet, för min mänskliga hjärna kan inte tänka så stort” 

(Intervju 2). Sara fortsätter på samma tema och berättar att ”jag litar på att Gud leder mig i 

lägen då jag är osäker inför vad som kan hända. Jag lägger mycket i guds händer och säger ofta 

i bönen att ’du får leda, hjälp mig, är det fel så låt mig inte ta det steget’, han är större” (Intervju 

2). Detta kan skänka en trygghet. Adam talar även om detta i ljuset av en historisk erfarenhet: 

 

Att läsa om och höra om kyrkans historia och berättelser om människor som har levt med 

det här och gjort det här och försökt och lyckats, misslyckats, att det finns, att det finns 

ett helt spann av människor som har gått före, och då blir min insats inte lika avgörande 

liksom (Intervju 3). 
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Ur detta föds en ny insikt. Att kunna förklara hela världen är inte ett ansvar som nödvändigtvis 

måste läggas på Adams axlar och bli honom en börda. Att vara människa handlar kanske snarare 

om att [för]söka. Att vara i ständig dialog med världen och att försöka förstå. Och att i det få 

vara otillräcklig. Allt kan vi inte förklara, vissa saker är större; men att försöka är gott nog.  

Att erfara Gud är inte enbart en rent subjektiv och sinnlig upplevelse, utan i allra högsta 

grad något intersubjektivt. Den egna erfarenheten ges språklig dräkt och beständighet genom 

att gå i dialog med den religiösa traditionen och genom att dela denna erfarenhet tillsammans 

med andra troende (jfr Wikström 2004: 76). Socialpsykologen Margaret Wetherell betonar 

dessutom att affekt inte är något pre-socialt, utan att upplevelser av affekt är tätt sammanflätade 

med människors meningsskapande: med exempelvis diskursiva och institutionella dimensioner 

(jfr Wetherell 2012: 19f; jfr Rinne 2016: 38).  

Att söka efter Gud är även att söka efter ett språk som kan ge röst och form åt det man så 

innerligt längtar efter. Men språket är inte något som människan kan tro sig finna allena. Rakel 

säger att ”jag hade inte verktygen eller resurserna, jag hade inte lärt mig något sånt här”, men i 

den kyrkliga gemenskapen upplevde hon hur hon fann språk och riter som kunde gestalta den 

längtan som redan fanns där, ”samtalen, sångerna och texterna är ju liksom produkter av det 

här, men jag tror att det här har liksom funnits i mig sen jag, liksom innan jag förstod nånting 

av vad det var” (Intervju 1).  För att kunna erfara något-så-som-något krävs en meningsstruktur, 

och genom att sänka oss ned i traditionen formar vi en förförståelse nödvändig för tolkning 

(Bengtsson 2001: 29; Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008: 49ff). Lea aktualiserar detta då hon 

säger: 

 

Alltså det kan ju bero väldigt  mycket på vilken kyrka man är med i och då är ju frågan 

om det är gud som uppenbarar sig på olika sätt eller om det är att förståelsen för hur gud 

uppenbarar sig varierar från ställe till ställe /…/ men det är klart att vilken betoning olika 

samfund och församlingar gör påverkar var man hittar gud på något sätt /…/ (Intervju 4).  

 

Även Adam tangerar detta tema när han säger att ”det tror jag har jättemycket att göra med 

vilken grunduppfattning man har om ’vem är gud?’, ’vad är bibeln?”, ’vad är kristen tro?’, och 

det kan ju variera väldigt mycket beroende på vilka kristna sammanhang man kommer från” 

(Intervju 3). Tre av mina informanter har sin bakgrund och hemvist i svenska kyrkan eller i dess 

finska motsvarighet. Den fjärde, Sara, skiljer sig från de andra både genom att vuxit upp i en 

frikyrklig kontext och genom att vara den som starkast beskriver erfarenheten av gudsnärvaro 

som en kroppslig sensation. Sara har en bakgrund inom pingströrelsen och är nu medlem i en 
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evangelisk-karismatisk frikyrkoförsamling. Detta är en tradition där känsla, kropp och den 

konkreta erfarenheten alltid har varit starkt betonad. I den tidiga pentekostala väckelsen var 

exempelvis tungotalet det yttersta tecknet på dop i den helige ande (Anderson 2004: 19ff). Sara 

berättar även att ”jag har tungotalet och det är verklighet för mig” (Intervju 2), och hur detta är 

en väldigt viktig, men inte avgörande, del i hennes gudsupplevelse. Mitt material är dock inte 

av en sådan omfattning att det vore klokt att uttala sig mer ingående om skillnader mellan olika 

kristna samfund.  

Samtidigt är det, oberoende av vilka uttryck det tar, alltid en sinnlig upplevelse. Oavsett 

om det rör sig om en upplevelse av kroppslig värme och extas eller om en mer stilla förundran 

över det ogreppbara i världen. Däremot är det alltjämt i traditionens särskilda språk vi söker 

efter orden som kan tala vår längtan (jfr Gadamer 1997: 147ff). Rakel säger efter sina första 

starka gudsupplevelser att det blir som att ”se världen på ett helt nytt sätt” och att ”plötsligt 

förstå” (Intervju 1). Talar vi om det mänskliga subjektet så som varande till-världen, så erfar vi 

i Gud något som förmår förändra hela vår till-världen-varo, vi ges genom detta nya möjligheter 

att handla och förstå vår värld (jfr Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008: 40ff).  
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SJÄLSLIG RESONANS OCH SERENDIPITET  

 

 

När Horace Walpole myntade begreppet  serendipity vid mitten av 1700-talet var det för att i 

ett ord fånga förmågan att ta tillvara lyckosamma upptäckter som man kommit över av en 

tillfällighet i sitt sökandet efter något annat (Merton & Barber 2004:1ff; Ehn & Löfgren 2012: 

159). Men det handlar i lika hög grad om sökandet efter det som bor i ens längtan men som inte 

går att formulera i ord. Men när vi plötsligt möter det så vet vi. Innerligt och sant. 

Två av mina informanter beskriver hur de vuxit upp i en icke-kristen miljö. Som barn 

besökte de aldrig kyrkan mer än vid speciella tillfällen som bröllop, dop och begravningar. De 

har istället funnit kristendomen under sina tonår. Deras väg till kristen tro präglas i allra högsta 

grad av serendipitet. Av hur tillfälligheter gripit tag i dem och uppenbarat nya möjligheter. 

Plötsligt går det, som Rakel säger ”att se på världen på ett helt nytt sätt” (Intervju 1). När Rakel 

hittade till kyrkan som fjortonåring tycktes det som att en längtan som alltid funnits där gradvis 

kom att få det utrymme som tidigare saknats. Den sociala gemenskapen i kyrkans 

ungdomsgrupp gav något som skilde sig från gemenskapen i skolan, där fanns en öppenhet och 

en atmosfär som erbjöd någonting annat: 

 

Jag trivdes väldigt bra i ungdomsgruppen som fanns i kyrkan. Det var en väldigt  bra 

stämning. Det var liksom öppet och det var väldigt annorlunda från högstadiet. Och jag 

tror att tron var nånting som låg där och väntade, och hade liksom försökt att hitta sätt att 

komma till mig under hela mitt liv, men det hade liksom inte funnits utrymme för det, 

eller jag hade inte riktigt vetat hur /../ men där under konfirmationslägret så var det 

nånting som fanns där, som var på riktigt /…/ det var som att helt plötsligt förstå /…/ 

(Intervju 1). 

 

Etnologen Erik Ottosson beskriver det serendipiska sökandet, med hänvisning till bland annat 

Sartre, som att vara medveten om något som enbart är förnimbart som ett själsligt tomrum, som 

en längtan efter ”något” (Ottosson 2008: 31). Ottosson skriver vidare att ”konsten att hitta 

någonting är också konsten att urskilja det tomrum det förhåller sig till” (Ottosson 2008: 167). 

När vi finner det är det som om allt faller på plats, ”som att helt plötsligt förstå” för att 

återkoppla till ovan nämnda citat.  
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Denna serendipitet syns även när Adam talar om hur han på allvar kom i kontakt med 

kristendomen: 

 

Jag är inte uppvuxen i en kyrklig kontext, utan jag konfirmerade mig när jag var 19. Jag 

råkade hamna på en folkhögskola efter gymnasiet där det fanns ett kapell där det firades 

gudstjänst, och jag märkte att jag trivdes väldigt väl i det sammanhanget och valde att 

konfirmera mig, och jag blev väl mer och mer nyfiken på ämnena som det liksom 

handlade om, teologi och så, och sen valde jag att börja plugga teologi två år efter det 

(Intervju 3) 

 

Att studierna på folkhögskola skulle leda till vidare studier i teologi och ett aktivt liv inom 

kyrkan hade kanske inte kunnat formuleras i förväg. Det var istället något som växte fram i takt 

med att nya möjlighetshorisonter uppenbarade sig. En ny erfarenhet skänker nytt ljus åt tidigare 

erfarenheter. Men den pekar samtidigt framåt, bortom sig självt, mot nya möjligheter. Den 

överskrider det omedelbara och förmår öppna en slags möjligheternas dörr. Ottosson skriver, 

med hänvisning till Heidegger, att vårt medvetande aldrig bara är riktat mot ett ”ting”, utan 

samtidigt sysselsatt med att se dess inneboende möjligheter: det som överskrider det 

omedelbara varat här och nu (Ottosson 2008:31). I ljuset av det kan vi förstå hur tron kan inge 

en känsla av hopp. Lea berättar hur: 

 

Tron ger mycket hopp /.../ nu är det ju tider då det är ganska deprimerande, hur världen 

ser ut, och så har det ju alltid varit i någon mån, man har ju alltid kunnat hitta saker som 

är fel i världen, men tron ger ju ändå på något sätt ett hopp om att ”men det här är inte 

allt”, jag kan leva som om det finns ett annat rike, en annan värld /.../ (Intervju 4). 

 

Trons inneboende möjligheter, för att återanknyta till ovan anförda resonemang, förmår göra 

något. Den är hopp och en möjlig väg framåt. Antropologen Michael Jackson skriver att 

människans relation till världen präglas av en vilja att ”convert givenness into choice and live 

the world as if it were our own” (Jackson 2005:xxii). Sökandet är ett sätt att gripa in i världen, 

att ur det som är givet skapa ett sammanhang av riktning och mening. Något som är vårt. Lea 

talar vidare om den rytm som tron förmår skänka: 

 

Rytm är ju också en del av den här motståndsrörelsen, vårt samhälle idag saknar rytm, 

ganska mycket /.../ jag tycker att det är så viktigt att ha tid för vila och att man har rutiner 

och en rytm, och det blir så tydligt när jag väljer att leva mitt liv i en viss rytm, då har jag 
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på något sätt ändå valt att leva mitt liv på ett annat sätt än vad samhället föreslår och det 

ger mig riktning (Intervju 4). 

 

Möjligen kan vi tala om en mänsklig längtan efter att få känna ro och sammanhang i en värld 

som vi inte själva har valt.  

Rakel och Adams berättelser går även att tolka som läroprocesser. Som att gradvis lära sig 

hur man ska bete sig och känna inom kyrkan och i sin relation till Gud (jfr Zachariasson 2012; 

Luhrmann 2004). Men denna tolkning är ur ett fenomenologiskt perspektiv allt för abstrakt och 

riskerar att reducera en komplex sammanflätning av erfarenheter till en viljestyrd kognitiv 

process, en process av att ”nu ska jag lära mig det här därför att…”, men, det är inte alltid så 

det erfars av människor själva (jfr Knibbe & Versteeg 2008: 52). Därför menar jag att vi inte 

bör skilja ut detta som en särskild process bland andra processer, utan som en del av ett mer 

grundläggande mänskligt sökande efter riktning, mening och sammanhang (jfr Ottosson 2008: 

31). I ett sådant sökande är den affektiva och emotionella dimensionen central. Vi upplever att 

vi känner oss hemma, att ”vi trivs väldigt väl”, för att återanknyta till ovan nämnda citat 

(Intervju 3). Att komma till tro handlar därför sällan initialt om att göra rationella 

överväganden, och Lea säger att ”jag tror inte att man kan argumentera någon till tro, det måste 

komma inifrån” (Intervju 4). 

Ett serendipiskt sökande efter det som kan ge en själslig resonans syns även hos mina övriga 

två informanter, som till skillnad från Rakel och Adam, båda vuxit upp i en kristen miljö och 

där den kristna traditionen funnits med allt sedan barndomen. Lea berättar att hon växte upp i 

en del av Finland som inte sällan kallas för ”bibelbältet”, ett område med en rik kristen tradition 

och många olika kyrkliga gemenskaper att välja mellan: 

 

Min bakgrund är ganska spretig, jag är uppvuxen i en kristen familj men någon gång får 

man ett behov av att ” nej men nu vill jag välja kyrka”, det här har min familj slussat in 

mig i men nu vill jag välja någonting annat /…/ jag var bland annat med i en inomkyrklig 

väckelserörelse och det var där som jag blev jag konfirmerad. Men när jag flyttade 

hemifrån så flyttade jag ifrån Finland, och då var jag inte riktigt säker på vilken kyrka jag 

skulle gå i. Jag följde bland annat med en vän till Hillsong, men gick även i Lutherska 

kyrkan. Men sedan har det liksom klarnat med tiden (Intervju 4). 

 

Att få välja, och att söka efter det som känns rätt för en själv är viktigt. Och, det är något som 

med nödvändighet måste få ges tid. Lea säger också att: 
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Jag brukar tänka att alla har vi någon slags vägvisare i oss som vi litar på och att det 

kanske är där vi får bjuda in gud och gud får tala där, och för någon kanske det är i bönen 

och andra uttrycker sig tillexempel med tungotal och att det på något sätt är där som gud 

får komma in men för någon annan kanske det är i tystnad så då är det ju jättebra att det 

finns olika gemenskaper som betonar olika saker också (Intervju 4). 

 

Att lyssna till sin inre vägvisare är viktigt. Sara berättar hur hon och hennes familj tidigare var 

medlemmar i en  stor pingstförsamling men att de efter att ha flyttat gått med i Filadelfiakyrkan 

på den nya orten. Sara berättar att det var en liten församling och att hon kände sig hemma i 

församlingsgemenskapen. Samtidigt var ”gudstjänstformen väldigt ålderdomlig, musiken och 

så, och vi längtade nog ändå efter ett annat sammanhang” (Intervju 2). Efter ytterligare en flytt 

kom familjen till Hillsong, en evangelisk-karismatisk frikyrka, och Sara berättar att ”jag tyckte 

till en början att det var jättehäftigt och coolt, en sån energi, men efter ett tag så har jag kunnat 

känna att /…/ jag kanske inte helt och hållet har funnit min rätta plats här” (Intervju 2). Sökandet 

efter det som känns rätt tycks vara oupphörligt. Samtidigt är det omöjligt att förutse när detta 

kommer att inträffa. Däremot har detta givit Sara nya insikter om sin egen- och andra 

människors väg till tro: 

 

Först kan jag tänka ”oh varför känner jag så här, varför känns det inte rätt?” Så när jag 

går i kyrkan här, så kan jag kanske inte alltid känna såhär ”wow”. Men sen har jag ju 

insett, att men gode värld, det är ju jag som inte känner så starkt för just det här, det passar 

ju de andra, men jag kanske inte kan forma mig och bli på det sättet utan behöver en 

annan väg. (Intervju 2).  

 

Sara berättar vidare om en vän från barndomen som lämnat kyrkan i vuxen ålder:   

 

Jag har en väninna som också växte upp i en pingstkyrka, och i hennes församling var 

det jättemycket pekpinnar, strikta regler, och hon slog ju bakut. Och idag är hon inte 

längre med i någon församling eller har en relation till Gud. Jag tror att det blev för 

mycket måsten för henne, och hon fick inte möjlighet att finna den egna erfarenheten och 

sin väg, så tron blev aldrig förankrad inom henne. Och jag tycker att det är synd att hon 

aldrig gavs det utrymmet. (Intervju 2). 
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Religionspsykologen Owe Wikström skriver att den postmoderna människan, till följd av en 

minskning av självklara auktoriteter, tvingas bli allt mer reflekterande. Detta gäller troende 

såväl som icke-troende. Vi måste fråga oss själva vad vi tror på ”egentligen”, och vad vi håller 

för sant enbart därför att någon har sagt det (Wikström 2004: 80). Om den religiösa övertygelsen 

blott och bart bärs upp av traditionens hävd eller av lydnad, men saknar koppling till en egentlig 

erfarenhet, hur stadigt står jag då när tvivlet drabbar mig? (jfr Wikström 2004: 80).  

Det är i det här sammanhanget som den själsliga resonansen blir vägledande. Vi tror inte 

enbart därför att vi har lärt oss- och accepterat en viss trosföreställning. Ett försanthållande 

enbart därför att det står skrivet. Vi tror även därför att vi uppfattar något med våra sinnen och 

med hela vårt känsloliv. För att det ger resonans djupt inom oss och därför att det bär relevans 

i våra liv. Det är påtagligt. Det känns rätt. Det är mer än vad som någonsin kan sammanfattas i 

en religiös dogm. Sara betonar detta genom att säga att ”min tro är inte en religion, den är 

levande”, något som måste förstås i en kontext där Sara upplever att icke-troende förknippar 

”religiösa människor” med bokstavstrogenhet och rigiditet och därför är det, menar hon, 

”viktigt att få säga att jag har en levande tro, och att den växer och följer mig, att den är öppen 

och att den känns. Inte så som det kan stå att ’såhär tror en kristen människa’, det blir för snävt” 

(Intervju 2; jfr Zackariasson 2014: 161). Sara säger även att om texterna man läser i kyrkan 

”bara blir tomma ord, så har jag jättesvårt att ta det till mig, men om jag öppnar upp och tänker 

’hur har jag det i mitt liv?’ hur kan jag förankra det här i mitt liv, då förstår jag ju texten plötsligt, 

den blir begriplig /…/” (Intervju 2; jfr Wikström 2004: 80ff).  

Läsningen av texterna kan även de präglas av en serendipitet. Av oavsiktliga upptäckter 

och överraskningar. Av plötsliga insikter. Bibelns texter visar sig vara något man alltid kan 

återvända till för att finna något nytt och, som Lea säger, ”fastän de är så gamla så svarar dom 

på något sätt på viktiga grundläggande frågor och det finns så mycket att återvända till, man 

kan liksom gå till bibeln under hela livet och hitta någonting nytt” (Intervju 4). Bibeln är en bok 

som man aldrig blir klar med. Den tycks vara närmast outtömlig. Måhända inleder man sin 

läsning med ett visst mål i sikte, men på vägen kan mycket hända. Sara berättar hur 

bibelläsningen kan bidra till plötsliga insikter; att lyckosamt finna något man inte visste att man 

letade efter: 

 

Bibeln bidrar fortfarande jättemycket. Jag får fortfarande dagligen aha-upplevelser ”aha, 

är det såhär gud menar!” /…/ Ibland kan jag få svar på frågor som jag verkligen har 

funderat på länge, och så plötsligt när jag läser om något annat, ”liksom tack! Nu förstår 

jag varför jag kan känna såhär” /…/ (Intervju 2). 
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GEMENSKAPENS DIMENSIONER  

 

 

Mer än här och nu – att överskrida tid och rum 

 

Att ha en kristen tro kan bidra till social tillhörighet och gemenskap på många sätt och på flera 

olika nivåer. Som troende ingår man exempelvis i en tradition med en tusenårig historia. Något 

som man delar med andra troende och som sträcker sig över hela världen. Efter att ha flyttat till 

Sverige från Finland berättar Lea hur detta kom att bli extra påtagligt: ”nu när jag har flyttat 

blir det ju så konkret att det är en världsvid rörelse och att det ser ganska lika ut på olika platser, 

och bara den insikten har varit ganska stor på något sätt, att man känner sig förenad med en 

större gemenskap” (Intervju 4). Något som är genomgående i materialet är hur den här känslan 

av gemenskap ständigt tycks överskrida- och expandera tid och rum. Den förmår att placera 

den enskilde i ett sammanhang av historisk- och världslig kontinuitet. Genom att relatera till de 

berättelser och riter som förenar kristna över hela världen uppstår en känsla av en överskridande 

samhörighet. Lea uttrycker det som att ”det ger mig en känsla av att wow jag är verkligen en 

del av mänskligheten” (Intervju 4). Man blir en del i ett större existentiellt sammanhang och 

träder in i en meningsgivande och emotionell kontext som vida överskrider en själv (jfr Melder 

2011:16). 

Att gemensamt delta i riter bidrar till att ge form åt det egna troslivet. Det skänker en rytm 

åt livet och det finns samtidigt en trygghet i riternas och liturgins beständighet. Adam berättar 

att ”jag inordnar nog mitt trosliv väldigt mycket i rutiner, att gå på gudstjänst och att be vid 

vissa tider, och det är skönt för att det blir något som är lite oberoende av det som sker i övrigt, 

som är sig likt /…/ man kan säga att det blir lite som en fristad” (Intervju 3). Även Lea upplever 

riterna och liturgins beständighet som en trygghet, ”det är något att vila i”, och hon fortsätter 

att berätta att: 

 

Jag tänker att det lättaste sättet är att försöka hålla upp någon rytm och att gå till kyrkan 

och att ha någon slags bönestund att man försöker göra det till rutin så mycket som 

möjligt och det är därför jag tycker om liturgin och att den ser likadan ut varje gång och 

att den har gjort det i så många år, och att det är något man delar med så många (Intervju 

4). 
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Gemenskapen och delandet blir aldrig så tydligt som under nattvarden. Nattvarden är någonting 

särskilt. Rakel beskriver hur nattvarden skapar en förtätad stämning där Gud bjuds in för att 

vara mitt ibland oss: 

 

Under nattvarden tycker jag att man kan känna väldigt starkt, att här, här är det liksom, 

och ibland kan jag känna att i vissa ritualer, att här är inte gud, eller han är ju överallt, 

men han uppenbarar sig inte just här, det här är inte rätt sätt /…/ men i det delandet som 

sker under nattvarden eller när man sjunger lovsång, där händer det (Intervju 1).  

 

Under nattvarden uppstår en rörelse som upphäver tid och rum. Ritualen förenar det förflutna, 

det närvarande och det som ännu inte är: alla de som har, alla de som är här med mig, och alla 

som kommer att delta i detta rituella delande. Adam beskriver hur detta blir väldigt påtagligt 

”när man liksom står tillsammans i en halvcirkel och det finns ju den här bilden av att den här 

halvcirkeln fortsätter på andra sidan med alla dem som har firat nattvard genom årtusendena 

och alla som kommer att fira nattvard” (Intervju 3), Adam fortsätter att berätta om nattvarden 

och säger: 

 

 /.../ det är som att tiden nästan upphör, och för mig är det väldigt kraftfullt, att orden som 

man använder ”den natt då han blev förrådd tog han ett bröd och bröt...”, de har ju varit 

dem samma, och är dem samma i hela världen, och varje dag så reciteras de, och likadant 

med bönerna och det blir liksom som en helhet, att någonstans, hela tiden, i världen så 

sker det här, och det tycker jag är starkt, att det delas av väldigt många människor 

(Intervju 3)  

 

Återigen blir den enskilde en del i en större helhet. Vi är inte bara utkastade i tid och rum utan 

mål och mening. Vi hör till.  

Även relationen till texterna präglas av överskridande och expansion. I relation till texterna 

växer nya insikter fram och transformeras kontinuerligt; vi kan kanske tala om ett troslivets 

hermeneutik. Texterna växer i dialog. I dialogen mellan läsare och text och i dialogen med 

tidigare läsare och deras tolkningar: multipla sökanden som förenas. Tillsammans söker vi 

mening. Här förenas traditionen och tidigare generationer med nuet. Traditionen blir en samlad 

erfarenhet som kan vägleda det egna sökandet. Adam beskriver hur traditionen och de bibliska 

berättelserna placerar honom i ett större narrativ, något som överskrider det omedelbara och 

pekar framåt, samtidigt som det aktualiserar ett större historiskt medvetande:  
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För mig är berättelsen så central när man kan se det som en helhet. Som att det är en 

berättelse som börjar och som fortsätter. När det skrivna i bibeln slutar så slutar det ändå 

med en föreställning om vart världen är på väg, och där kopplar jag ihop det med mitt 

liv, att jag är en del av den berättelsen, jag lever tillsammans med berättelsen och jag 

lever tillsammans med dem som gått före och dem som kommer efter /.../ man är del av 

ett narrativ som liksom fortsätter och överskrider all tid och som överskrider allt rum. 

(Intervju Adam). 

 

Genom berättelserna skriver Adam in sig i en historisk kontinuitet. Filosofen Jan Bengtsson 

beskriver hur den ”mänskliga till-världen-varon lämnar spår efter sig” (Bengtsson 2001: 93), 

och i de religiösa berättelserna och riterna sedimenterar sig en mänsklig erfarenhet av det 

gudomliga. Av ett sökande. Rakel talar även om att Gud måste förstås som en ”historisk 

erfarenhet /…/ en erfarenhet människor nog alltid har gjort” (Intervju 1). Bibeln är exempelvis 

inte bara en bok. Den bär på en mening som inte kan reduceras enbart till dess tingslighet: till 

boken i sig. Bibeln är inte bara papper, bläck och pärmar. Den bär spår av mänskligt handlande 

och av en historisk erfarenhet som man genom sin tro kan bli en del av (jfr Bengtsson 2001: 

92ff: Wikström 2004: 76).  

 

Att leva tillsammans med andra – möten och social gemenskap 

 

Människans värld är intersubjektiv. Vi delar alltid en värld med andra och vi är förenade genom 

vår till-världen-varo (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008: 37ff; Jenssen & Moran 2014: viii).  

Däremot ser vi alltid världen utifrån en specifik position. Människan är situerad i världen. Den 

andre är inte jag och jag kan aldrig fullt ut förstå henne. Därför behöver vi lära oss att leva 

tillsammans trots våra olikheter. För mina informanter är tron och den kyrkliga traditionen 

något som aktualiserar detta och förmår skänka dem riktning. Bland annat kan det handla om 

att erkänna och se olikheternas värde och om att nå en insikt om hur vi som människor ytterst 

är beroende av varandras omsorg (jfr Namli 2004: 201). Adam talar om hur tron kan tjäna som 

en påminnelse om att våga se lite extra när han möter sådant som han inte förstår ”och att våga 

försöka lite extra när jag möter människor som jag inte förstår”, han säger vidare att ”om det 

här är en skapad värld till det goda, då förpliktar det ett visst synsätt på varje människa, på varje 

sak som är skapad, på naturen och på allt liksom /…/ och jag hoppas att tron gör mig lite mer 

uthållig i mötet med det jag inte förstår” (Intervju 3). Det handlar om att inte vara snar att döma 

utan att försöka förstå. Att försöka se. Adam säger vidare att ”du har ett värde oavsett din 
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förmåga, för att du är född, därav har du ett värde” (Intervju 3), det handlar om att se den andre 

så som värdefull i sin egen rätt. Tron ger en handlingsmotivation och en riktning i mötet med 

den andre. Även om kvalen kvarstår. 

Dialogen med den kristna traditionen kan bidra med vägledning i svåra etiska och moraliska 

spörsmål. Religionssociologen Christian Smith talar om hur människan bär på en vilja att veta 

vad som är rätt och fel och att inte behöva känna att hon står helt allena inför livets många val 

(Smith 2007: 175). Den kristna traditionen omfattar århundraden av reflektion kring vad det är 

att vara människa. Rakel betonar hur ”religion ju är som filosofi också. Det är att liksom söka 

efter olika sätt att betrakta världen och människan, varför människan är som den är och vad 

som händer, och vad man kan göra åt det” (Intervju 1). Tillsammans med andra får man även 

en möjlighet att fråga och dela med sig av sina erfarenheter. Rakel talar om hur äldre 

församlingsmedlemmar blivit som mentorer för henne i sin andliga utveckling och att detta har 

varit relationer ”där man verkligen har kunnat vara ärlig” (Intervju 1).  

För Sara blir tron ett sätt att handla. Den blir ett sätt sträcka sig ut i- och gripa in i världen. 

För Sara handlar detta mycket om att möta andra med kärlek och generositet, och för Sara är 

detta en bärande del i att leva ett kristet liv. Detta präglas dessutom av en djup själslig resonans. 

Att leva kärleksbudet har aldrig känts som ett tvång, utan: 

 

För mig är det viktigt att få göra det och det känns rätt, det finns som en moral i mig, 

förankrat. Det är jobbigt att behöva sitta och tänka ”men oj vad vinner jag på det här?”, 

utan jag vill bara göra. Sen orkar jag ju inte alltid och kan såklart säga ”nej jag hinner 

inte”, men min grundkänsla säger att jag vill finnas för människor och ge av min tid /…/ 

det ger ju också riktning i livet. (Intervju 2). 

 

Sara berättar även hur hennes nya församling, Hillsong, har fått henne att bli mindre dömande 

och hur skönt det har känts i mötet med andra människor ”jag kunde vara ganska dömande 

innan, men här har jag verkligen lärt mig att komma bort från det /…/ och det känns så skönt!” 

(Intervju 2). Detta ger Sara en möjlighet att gå vidare. Att inte stanna i en konflikt.  

För många kristna blir den lokala församlingen en viktig källa till vänskap, av meningsfulla 

aktiviteter och socialt stöd. Lea berättar bland annat hur det har känts stort att få ha uppgifter i 

församlingen och hur kyrkan är en gemenskap där man värderar saker annorlunda än i samhället 

i stort, ”att man också ser de små på något sätt, att också dem som samhället annars inte ser kan 

få uppgifter och få växa” (Intervju 4). Att delta i en kyrklig gemenskap ger även perspektiv. 

Mina informanter talar alla om kyrkans enande potential. I den lokala kyrkliga gemenskapen 
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möjliggörs möten ansikte mot ansikte med människor man kanske annars inte skulle ha träffat, 

något som ger en möjlighet till genuin dialog, att möta den andre som ett Du snarare än ett Det 

(jfr Buber 1994: 7ff).  

Att se kyrkan som en gemenskap där vi kan se varandra- och umgås trots våra olikheter är 

viktig. Lea säger att ”idéerna om vad kyrkan kan vara tycker jag är jätteviktiga. Att man får 

vara olika. Och det betyder jättemycket för mig tillexempel vid nattvarden att se gamla, unga 

och män och kvinnor och väldigt olika människor från olika delar av världen som samlas kring 

samma sak” (Intervju 4). Adam är inne på samma spår då han säger ”att jag tycker kyrkan är 

väldigt bra på att människor kan få vara olika och ändå fira gudstjänst tillsammans, det är inte 

så många andra sammanhang där man på något vis aktivt eftersträvar att människor ska få vara 

väldigt olika tillsammans, det tycker jag är viktigt” (Intervju 3).  

Kyrkan och församlingen kan även upplevas som något av en utökad familj. Sara säger att 

”församlingen blir som en andra familj, vi delar ju någonting viktigt med varandra, vi delar 

tron, och vi delar både glädje och sorg” (Intervju 2). I delandet finns en omsorg och en trygghet.  

I kyrkan kan man be för varandra, och kyrkan kan erbjuda själavårdande samtal och rådgivning 

i tider av svårmod. Något som kan ge en känslomässig avlastning och hjälp att finna riktning  

(jfr Smith 2007: 176; DeMarinis 2003). Sara, för att återanknyta till ovan nämna citat, berättar 

hur man i församlingen kan ”dela både glädje och sorg”, och att man ”aldrig är ensam i det 

svåra” (Intervju 2). Rakel berättar hur det är väldigt kraftfullt att få dela bön med andra 

människor. Vetskapen om att det alltid finns andra som ber för en själv är stor, ” då känns det 

som att det kommer bli okej, det är som att vara en del i ett nät av omvårdnad /…/ och det finns 

ju alltid någon som ber för en eftersom det finns folk som har gjort det till sin uppgift i livet, att 

liksom be för värden och det kan jag känna en väldigt stor tillförsikt i” (Intervju 1).  

Genom att bruka en språklig kreativitet skulle vi kunna tala om en tillsammans-till-världen-

varo (jfr Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008: 37ff), då vi delar- och sträcker oss ut mot ett 

gemensamt mål och blir en förlängning av varandras kroppar (jfr Bengtsson 2001: 86). Sara 

beskriver exempelvis lovsången tillsammans med de andra församlingsmedlemmarna som att 

nära nog uppgå i en gemensam kropp: ”när vi sjunger lovsång tillsammans känner jag verkligen 

att guds atmosfär fyller hela kyrkan, då är det på riktigt, och alla tillber nästan med en mun, vi 

blir ett” (Intervju 2). Detta, och kanske det religiösa livet självt, kan liknas vid en kontrapunktisk 

komposition där flera självständiga stämmor vävs samman i en polyfon sats av liv och röster. 

Tillsammans bildar de en ny melodisk helhet. En helhet som inte kan reduceras till sina enskilda 

beståndsdelar (jfr Ottosson 2008: 66).  
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GUD BRYR SIG OM MIG, HAN LYSSNAR OCH FINNS ALLTID KVAR 

 

Som hjorten längtar till bäckens vatten, 

så längtar jag till dig, o Gud. 

Psaltaren 42:2 

 

 

Religionssociologen Christian Smith skriver att människan har ett behov av uppmärksamhet 

och omsorg för att må bra. Hon har ett behov av att få känna tillhörighet, av att bli erkänd som 

värdefull och av att få bekräftelse och omsorg från andra människor (Smith 2007: 171; jfr 

Wikström 2004: 89). Och nog kan man känna igen sig i det. Religionspsykologen Owe 

Wikström skriver att detta är ett behov som kvarstår livet ut, ”det är som [att] vi inte riktigt 

finns om ingen ser oss” (Wikström 2004: 89). Fenomenologiska studier av ensamhet beskriver 

inte sällan fenomenet utifrån teman av saknad, längtan, tomhet och sårbarhet. I de fall ensamhet, 

eller snarare att vara ensam, upplevs som en frihet bygger detta samtidigt på en vetskap om att 

”jag inte är för evigt allena” (Pollio et al 1997:177ff). Men det sociala livet är trots allt ovisst. 

Vänskapen och kärleken kan vara både bräcklig och flyktig. Människor kan såra varandra. Vi 

kan be om förlåtelse, men vi kan aldrig räkna med att allt blir som förut. Men Gud vänder oss 

aldrig ryggen. Han finns kvar. Han lyssnar. Rakel berättar om hur ”inget är för litet för att ta 

upp i bönen” (Intervju 1), och Lea uttrycker en visshet om att ”så länge vi känner en längtan, 

så finns Gud där, och så är det ju kanske inte med ens vänner, de kanske blir sårade och skaffar 

nya vänner, men sådan är inte Gud, Gud har alltid tid och rum för alla” (Intervju 4). Detta ger 

tillförsikt.  

Rakel berättar hur relationen till Gud ibland kan få henne att känna att ”såhär ’nämen det 

här klarar jag’ liksom, för jag har nån i ryggen” (Intervju 1). Gud finns med och stöttar och 

Rakel behöver inte känna att hon står ensam. Det är dessutom en relation som består. Trots allt. 

Även genom tvivel. Rakel säger att ”ibland när jag känner att bönen inte ger svar så kan jag 

känna såhär att ’nej nu slutar jag med det här’, men det kommer alltid tillbaks, jag känner att 

gud låter mig inte överge honom, och han överger inte mig” (Intervju 1). Sara undrar till och 

med hur man som icke-troende klarar sig utan Gud: 

 

Att få vandra med gud är stort för mig, han är ju alltid där, och jag skulle inte klara mig 

utan det, utan honom skulle det vara för tungt, och jag kan undra hur människor som 

nekar den här relationen kan orka och hålla modet uppe (intervju 1). 
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Kyrkan och församlingen bidrar, som föregående kapitel visat, till att ge informanterna en 

meningsfull social gemenskap. Ibland kan det kanske vara svårt att tala med sina icke-troende 

vänner om sina erfarenheter, något som sällan är ett problem i kyrkan. Rakel berättar 

exempelvis hur skönt det kan vara ”att få vara bland andra som förstår ibland, att inte behöva 

förklara” (Intervju 1). Men i det sociala livet finns inte alltid möjligheten att vara helt ärlig. Att 

vara ärlig kan ibland såra andra människor. Ändå kan vi ibland känna att vi måste få rikta våra 

tankar någonstans, att vi måste få dela en fundering med någon annan som lyssnar, att vi måste 

få bekänna. Det är en fråga om att söka mening (jfr Wikström 2004: 91). Gud kan bli en 

grundläggande gemenskap. I relationen till Gud upplever informanterna också att de får lov att 

vara helt ärliga. Lea berättar om hur man i bönen verkligen kan få komma med ”all sin ilska 

och sorg”, och hon fortsätter med att säga ”alltså i vissa perioder om jag har haft det svårt så 

har jag verkligen inte orkat upprätthålla den relationen rent konkret men då vet jag ju ändå att 

den finns där oavsett och bara den insikten är liksom grunden till den relationen” (Intervju 4). 

Guds villkorslösa kärlek överlever våra tvivel och våra tillkortakommanden, och Sara uttrycker 

att det kan vara svårt att ”finna ord för hur mycket det faktiskt betyder” (Intervju 1).  

För informanterna kan Gud ge mening även i det svåra och tillsynes meningslösa. När vi 

upplever ångest, smärta eller tvivel. Gud ger riktning. Adam berättar även om hur betydelsefull 

tanken om att Gud blir människa är. Det gör att Gud förstår, han har känt det som vi har känt, 

och att vi därför på ett meningsfullt sätt kan dela vårt lidande med honom. Adam säger att 

”tanken på att  gud har lidit med människorna. Det är stort. Men det gör ju inte våra lidanden 

mindre hemska, men det kan ge en riktning åt vart vi riktar vår ångest och så. För när Jesus 

hänger på korset så riktar han ju sin ångest mot gud och skriker ’varför har du övergivit mig?’, 

och då kan vi göra detsamma" (Intervju 3). Även Sara anknyter till detta då hon säger ”att vara 

kristen är ju ingen dans på rosor, vi upplever ju också ångest och svårigheter, men, sen har vi 

ju genom vår kristna tro alltid den här tryggheten i att vi kan få avlastning av gud och få rikta 

våra tvivel någonstans” (intervju 1). Tron kan därför bli, som Teologen och psykoterapeuten 

Bengt Thurfjell skriver, ett ”skydd i – [men] inte mot – existentiell ångest” (Thurfjell 2004: 

224). Den hjälper informanterna att se möjligheter och att gripa in i världen för att göra det 

givna till ett meningsfullt sammanhang (jfr Jackson 2005: xxii).  
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Att hitta till Gud, och att vinna en tro, är en erfarenhet som inte går att formulera eller att förstå 

på förhand. Lea säger att ”jag tror inte att man kan argumentera någon till tro, det måste komma 

inifrån” (Intervju 4), det är något som måste få ge resonans inom en själv för att kunna uppstå, 

växa i styrka och bestå. Sara beskriver hur dopet i pingstkyrkan inte gav den känsla hon 

föreställt sig på förhand, vilket först ledde till besvikelse. Men Sara fortsatte att söka. Det var 

först något senare som känslan av något större infann sig ”och då bara vet man” (Intervju 2). 

Rakel berättar om en vän som läst religionsvetenskap, och hur det skavde ”när de pratade om 

och tog isär hennes tro” (Intervju 1). Vetenskapens försök att objektivt förklara den religiösa 

erfarenheten riskerar därför att dränera den på liv och frånta den dess verkliga relevans (jfr 

Jackson 1996:8). Men hur ska man då som forskare tolka en religiös erfarenhet? 

Jag har försökt tolka tron som ett sökande och som en längtan efter verklig meningsfullhet. 

Efter sanning. En önskan om att nå en djupare relation till världen och andra människor. En 

längtan efter samhörighet. I detta sökandet är jag övertygad om att det finns en ”inre vägvisare” 

för att återanknyta till en informants kloka ord. Tron handlar även om att våga vara människa. 

Liten och ofullkomlig. Den ger en ödmjukhet som kan bli en tillgång i mötet med världen. 

Detta ligger även i linje med vad religionspsykologen Ove Wikström menar då han talar 

om behovet av en induktiv teologi, det vill säga en tro grundad i den personliga erfarenheten. 

Något som människor uppfattar med sina sinnen och hela sitt känsloliv (Wikström 2004:80ff). 

Det är något ”visst” som slår an inom oss och som förmår skänka en särskild rytm åt våra liv 

och vårt fortsatta sökande.  

Uppsatsen i sig är långt ifrån uttömmande, mitt material har varit rikt, och det har känts 

svårt att sätta punkt. Teman som känts intressanta har varit tvungna att arbetas om och strykas. 

Jag har ibland sökt orden utan att finna dem. Tiden har även satt gränser som materialet i sig 

inte velat kännas vid.  

Jag vill kort nämna ett tema som jag skulle vilja följa upp genom vidare studier. Något som 

framstår tydligast hos mina yngre informanter, samtliga födda under 1990-talet. I samtalet med 

dem framträder en tanke på kyrkan som en radikal kraft i samhället, om kyrkan och kristen tro 

som ett försvar för människans oreducerbarhet. För hennes inneboende värde. Adam är kritisk 

till vad han upplever som ett samhälle där människan i allt för hög grad reduceras till ”vad hon 

kan bidra med till produktionen” (intervju 3). Och Lea talar om ett samhälle som har förlorat 

rytm (intervju 4). Hos dessa 90-talister tycker jag mig dessutom skönja en längtan efter en 

djupare gemenskap med andra människor och med världen omkring dem. Det är som att något 
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har förvägrats dem. Det finns en längtan efter att få vara svag; att svagheten inte enbart är något 

som ska förtigas. En längtan efter att fullt ut få vara människa. Adam nämner själv att han tror 

att vi kan komma att få se ett ökat intresse, kanske rent av ett behov och en längtan efter vad 

kristen tro kan ge (intervju 3). Är det en slump att det är hos mina yngre informanter som detta 

tema syns allt tydligast? Vad beror det på? Är det en tankegång som begränsar sig till just mina 

informanter? Detta är något som jag skulle vilja gå vidare med. Där jag i nuläget saknar svar 

men bär på en längtan av att kunna förstå. Och så fortsätter mitt sökande.  
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

 

Otryckta källor 

 

Intervjuer 

 
1.  Rakel (pseudonym) 

Yrke: Student 

Ålder: 20 

Kön: kvinna 

Intervjudatum: 181129 

Intervjuns längd: 60min 

Intervjun utförd av författaren 

Intervjun förvaras hos författaren 

 

2.  Sara (pseudonym) 

Yrke: Lärare 

Ålder: 45 

Kön: kvinna 

Intervjudatum: 181205 

Intervjuns längd: 90min 

Intervjun utförd av författaren 

Intervjun förvaras hos författaren 

 

3.  Adam (pseudonym) 

Yrke: Student 

Ålder: 22 

Kön: man 

Intervjudatum: 181210 

Intervjuns längd: 70min 

Intervjun utförd av författaren 

Intervjun förvaras hos författaren 
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4.  Lea (pseudonym) 

Yrke: Student 

Ålder: 20 

Kön: kvinna 

Intervjudatum: 181210 

Intervjuns längd: 80min 

Intervjun utförd av författaren 

Intervjun förvaras hos författaren 

 

 

Litteratur 

 

Anderson, A. (2004). An introduction to Pentecostalism: global charismatic Christianity. 

Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. 

Ammerman, N. (2007). Everyday Religion: Observing Modern Religious Lives. New York: 

Oxford University Press. 

Bengtsson, J. (2001). Sammanflätningar: Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi, 3., rev. 

uppl., 3 tr. 2013 edn, Daidalos, Göteborg.  

Bibel 2000 (2000). Stockholm: Verbum. 

Bornemark, J. (2017). Försvarstal för icke-vetandet: en Marciansk läsning av Nicholas 

Cusanus. I Alberg, J., Ruin, H. & Bornemark, J. (red). Ad Marciam. Huddinge: Södertörns 

högskola, ss. 107-120. 

Buber, M. (1994). Jag och Du. 2. uppl. Ludvika: Dualis. 

Burr, V. (2015). Social constructionism. Third edition. London: Routledge. 

Dahlberg, K., Dahlberg, H., & Nyström, M. (2008). Reflective lifeworld research, 2.th edn., 

Studentlitteratur, Lund. 

DeMarinis, V. (2003). Pastoral care, existential health, and existential epidemiology: a 

Swedish postmodern case study. Stockholm: Verbum. 

Ehn, B. & Löfgren, O. (2012). Kulturanalytiska verktyg. 1. uppl. Malmö: Gleerup. 

Foucault, M. (2011). Vetandets arkeologi. 2., ombrutna, översedda uppl., Lund: Arkiv. 

Fägerborg, E. (2011). Intervjuer. I Kaijser, L. & Öhlander, M. (red.) Etnologiskt fältarbete. 2., 

[omarb. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur, ss. 85-112.  

Gadamer, H.G. (1997). Sanning och metod. Göteborg: Daidalos 



 34 

Hammersley, M. & Atkinson, P. (2007). Ethnography: principles in practice, 3.th edn, 

Routledge, Milton Park, Abingdon, Oxon; New York. 

Jackson, M. (1996). Introduction: Phenomenology, Radical Empiricism, and Anthropological 

Critique, I: Jackson, M, (red.), Things as they are: new directions in phenomenological 

anthropology, Indiana University Press, Bloomington. ss. 1-50.  

Jackson, M. (2005). Existential anthropology: events, exigencies and effects, New York: 

Berghahn Books. 

Jackson, M. & Piette, A. (red.) (2015). What is existential anthropology. New York: Berghahn. 

Jenssen, R.T. & Moran, D. (2014). Editors Introduction. In (eds.) Rasmus Thybo Jenssen and 

Dermot Moran, The Phenomenology of Embodied Subjectivity. Springer. pp. vii-xxxiii. 

Klein, B. (1990). Transkribering är en analytisk akt.. Rig. 1990 (73), s. 41-66. 

Knibbe, K. & Versteeg, P. (2008). Assessing Phenomenology in Anthropology, Critique of 

Anthropology, vol. 28, no. 1, ss. 47-62.  

Luhrmann, T. M. (2012). When God talks back: understanding the American evangelical 

relationship with God. 1st Vintage books ed. New York: Vintage Books. 

Luhrmann, T.M. (2004). Metakinesis: How God Becomes Intimate in Contemporary U.S. 

Christianity, American Anthropologist, vol. 106, no. 3, ss. 518-528.  

Melder, C.A. (2011). Vilsenhetens epidemiologi: en religionspsykologisk studie i existentiell 

folkhälsa. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2011. 

Merleau-Ponty, M. (2002). Phenomenology of perception. London: Routledge. 

Merton, R.K. & Barber, E.G. (2004). The travels and adventures of serendipity: a study in 

historical semantics and the sociology of science. Princeton, NJ: Princeton University 

Press. 

Namli, E. (2004). Postmoderniteten och etiken. I Ekedahl, Marie Anne & Wiedel, Björn (red.) 

Mötet med den splittrade människan: om själavård i postmodern tid. Stockholm: Verbum 

ss. 193-216. 

Ottoson, E. (2008). Söka sitt: om möten mellan människor och föremål. Diss. Uppsala : Uppsala 

universitet, 2008. 

Pettersson, T. (2009). Religion och Samhällspraktik: En Jämförande Analys av det 

Sekulariserade Sverige, Socialvetenskaplig Tidskrift 16(3–4): 233–64. 

Pollio, Howard R.., Henley, Tracy B.. & Thompson, Craig J.. (red.) (1997). The 

Phenomenology of Everyday Life: Empirical Investigations of Human Experience. 

Cambridge: Cambridge University Press. 



 35 

Pripp, O. (2011). Reflektion och etik. I Kaijser, L. & Öhlander, M. (red.) Etnologiskt fältarbete. 

2., [omarb. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur, ss. 65-84.  

Rinne, J. (2016). Searching for authentic living through native faith: the Maausk movement in 

Estonia. Diss. Huddinge : Södertörns högskola, 2016. 

Schütz, A. (2002). Den sociala världens fenomenologi. Göteborg: Daidalos. 

Smith, C. (2007). Why Christianity Works: An Emotions-Focused Phenomenological Account, 

Sociology of Religion, vol. 68, no. 2, ss. 165-178. 

Szklarski, A. (2015). Fenomenologi. I Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.). Handbok i 

kvalitativ analys. 2., utök. uppl. Stockholm: Liber, ss. 131-147. 

Thurfjell, B. (2004). Själavård som projekt och själavård som livsrum.  I Ekedahl, Marie  Anne 

& Wiedel, Björn (red.) Mötet med den splittrade människan: om själavård i postmodern 

tid. Stockholm: Verbum ss. 217-234.  

Versteeg, P. (2006). A Prophetic Outsider: Experience and the Boundaries of Meaning in a 

Local Vineyard Church, Pneuma, vol. 28, no. 1, pp. 72-88. 

Wetherell, M. (2012). Affect and emotion: a new social science understanding. London: SAGE. 

Wiedel, B. 2004. Själavård – Lärande – Kunskap. Postmoderna utmaningar. I Ekedahl, Marie 

Anne & Wiedel, Björn (red.) (2004). Mötet med den splittrade människan: om själavård i 

postmodern tid. Stockholm: Verbum ss. 97-114. 

Wikström, O. 2004. Själavården mellan språk och erfarenhet – religionspsykologiska 

perspektiv. I Ekedahl, Marie Anne & Wiedel, Björn (red.) Mötet med den splittrade 

människan: om själavård i postmodern tid. Stockholm: Verbum ss. 73-96. 

Zackariasson, M. (2012). Coming from the outside. Learning and experiences among youths 

from non-religious families in Christian youth organisations, Learning, Culture and Social 

Interaction, vol. 1, no. 3-4, pp. 249-258. 

Zackariasson, M. (2014). Being Yourself: Identity and Self-presentation among Youths in 

Christian Youth Organizations, Young, vol. 22, no. 2, pp. 153-170. 

Zackariasson, M. (2016). Gemenskapen: deltagande, identitet och religiositet bland unga i 

Equmenia, Molin & Sorgenfrei, Farsta. 

 


	INLEDNING
	Syfte och frågeställning
	Tidigare forskning
	Metod och material
	Teoretiska utgångspunkter
	Disposition

	GUDSNÄRVARO
	SJÄLSLIG RESONANS OCH SERENDIPITET
	GEMENSKAPENS DIMENSIONER
	GUD BRYR SIG OM MIG, HAN LYSSNAR OCH FINNS ALLTID KVAR
	AVSLUTANDE DISKUSSION
	KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING
	Otryckta källor
	Intervjuer

	Litteratur


