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Sammanfattning  

Denna studie har undersökt hur religiösa genusidentiteter konstrueras på Instagram bland unga 

kvinnor inom Hillsong Sverige. Syftet med studien har varit att undersöka vilka strategier som unga 

kvinnor använder i sin identitetskonstruktion på det sociala mediet Instagram samt vilken religiös 

genusidentitet som konstrueras. Studiens teoretiska ramverk har utgått från socialkonstruktivism 

och en förståelse av identitet som något konstruerat i en social praktik där både strukturer och 

aktörskap gör sig gällande. Teorierna kring identitet och religiös identitetskonstruktion har främst 

förankrats i Nancy T Ammermans teori om identitet som något ständigt föränderligt och som 

konstrueras genom ett identitetsnarrativ. Studien har utifrån den förståelsen av identitet använt 

narrativ som begrepp för att diskutera vilken berättelse som unga kvinnor inom Hillsong berättar 

om sina roller som troende kvinnor. 

För att besvara studiens syfte- och frågeställningar har en kombinerad metoddesign använts där 

kvalitativa djupintervjuer varit främsta metod. Intervjumaterialet har kombinerats med en analys 

av studiedeltagarnas Instagraminlägg som också utgjort ett material i djupintervjuerna. Materialet 

bygger på intervjuer och Instagraminlägg från tre informanter.  

Studiens resultat visar att Instagram utgör ett redskap för att aktivt konstruera religiösa genusiden-

titeter online. De strategier som framkommer är bland annat motstånd och avstånd, kvinnorna 

motsätter sig en exponering av sig själva enligt rådande normer på Instagram. Den huvudsakliga 

strategin som framträder är istället alternativ där Instagram använts för att utmana rådande genus-

identiteter och normer. På så sätt uttrycker de en längtan efter att konstruera en ny form av religiös 

genusidentitet. En sista strategi som framkommer i studien är hashtags för att skapa en kollektiv 

religiös genusidentitet och därmed utmana betydelsen av tid och plats. Kvinnorollen som framträ-

der är bestående av flera olika identitetspositioner och ses som ett aktivt arbete. Kvinnan konstrue-

ras både omsorgsfull som en mor, utvald som en prinsessa och aktiv som en ledare och krigare. På 

så vis framkommer två delvis motstridiga narrativ, ett traditionellt narrativ där kvinnans roll främst 

konstrueras utifrån traditionellt kvinnliga områden samtidigt som den sociala praktiken inom 

Hillsong Sisterhood främjar kvinnors synlighet i traditionellt manliga områden som ledare, predi-

kanter, musikproducenter och artister. 

 
 
Nyckelord: Hillsong, Identitet, Identitetskonstruktion, Identitetsnarrativ, Religiös genusidentitet, 
Sociala medier  
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Inledning  
Jag vill ju inte bara att det ska vara så himla svartvitt, fattar du? Jag är bara jag men samtidigt är jag ju också 

sjukt mycket mer. Jag är tjej men jag ser mig också som fotbollsspelare, kompis, syster, elev och typ allt det där andra 

vi nämnde. Man är ju inte bara en enda sak. Hälften av mig är den där som fixar och har koll på alla men den 

andra delen skiter i vad som händer. Jag är allt samtidigt som jag inte är något alls. Varför känns det som att jag 

måste välja antingen eller? Varför känns det som att alla kräver att jag måste veta? (Elsa, elev på gymnasiet) 

 

Eleven som satt bredvid mig på bänken i korridoren var uppgiven och frustrerad. Vi hade haft en 

religionslektion med diskussioner om identitet och normer. Vi hade berört vad innan- och utan-

förskap kan innebära och vad som påverkar känslan av tillhörighet. Som undervisande lärare 

märkte jag under lektionens gång att hon blev mer och mer frustrerad. Efteråt dröjde hon kvar och 

vi satte oss utanför klassrummet. Hennes fråga berörde något i mig, den väckte en nyfikenhet och 

vilja att utveckla mina kunskaper kring identitet och ungas upplevelse av identitetsarbete. Hennes 

fråga väckte också en vilja att bidra med fler perspektiv på identitet i min framtida undervisning 

som religionslärare och samtidigt få en fördjupad förståelse för unga människors upplevda utma-

ningar kring identitet, normer och roller. Hennes fråga blev helt enkelt starten på det arbete som 

slutligen resulterade i den här studien.  

 
Citatet fångar in flera av de processer som kännetecknar vår senmoderna tid. En grundläggande 

skillnad mellan tidigare generationer och unga idag är erfarenheten av att identitetens gränser luck-

rats upp allt mer. Det kan ses som ett resultat av flera parallella processer i vår senmoderna tid som 

karaktäriseras av ekonomiska, sociala och kulturella förändringar på en mängd områden. Sociolo-

gen Anthony Giddens diskuterar senmoderniteten och beskriver att den kännetecknas av ökade 

valmöjligheter vilket stärkt individens autonomi att själv utforma sitt liv. Samtidigt menar Giddens 

att samma processer gör den moderna tiden osäker (Giddens, 1991). I senmoderniteten ifrågasätts 

traditionella könsroller och normer i större utsträckning samtidigt som senare teorier menar att det 

parallellt förekommer en traditionalisering med en återgång till tradition, tydliga roller och det som 

upplevs konstant genom historien (Thurfjell, 2015; Bauman, 2017). Därtill påverkas vi av ett ökat 

kulturellt utbud som förstärkts utav ökade migrationsströmmar samt en fortsatt genomgripande 

utveckling av informations- och kommunikationsteknologin (Moberg, 2013). Informations- och 

kommunikationsteknologin bidrar i sig till en ökad komplexitet i samhället och påverkar våra soci-

ala- och kommunikativa mönster. Det påverkar våra valmöjligheter som individer när det gäller 

vilka relationer vi skapar, vilken information vi tar del av och vilken identitet vi utvecklar.  
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Den digitala utvecklingen präglar också svenskarnas användande av medier för kommunikation 

och social interaktion. Idag använder 100% av svenskarna i åldrarna 16–25 år internet och i Sverige 

använder vi sociala medier i högre grad än andra EU-länder (Internetstiftelsen, 2019). Sociala me-

dier kan definieras som sociala nätverksmedier likt Facebook, sidor för att dela film och video likt 

Instagram eller applikationer för att dela åsikter och kommentarer, exempelvis Twitter. Som nam-

net antyder möjliggör sociala medier en kontakt med människor, kulturer, livsstilar och religiösa 

uttryck på ett helt nytt sätt. Samtidigt har internets förutspådda betydelse kommit att nyanseras i 

senare forskning då sociala medier bidragit till en uppdelad kommunikativ sfär där utbyten över 

kultur-, religions- och nationsgränser inte fått den totala genomslagskraft som förutspåtts (Löv-

heim, 2013).  Detta till trots har sociala medier en påverkan på vår identitet och uppfattning om 

oss själva, något som bekräftas i flera studier (jmfr Lövheim, 2013; Sjöborg, 2003; Cowan 2005; 

Turkle 1995). Media påverkar följaktligen vår identitet och plats i en alltmer digitaliserad värld. 

Media kan således bli en resurs, ett utrymme för identitetsskapande där individen kan uttrycka och 

pröva olika förhållningssätt i sitt skapande av den egna identiteten.  

 

Thomas Ziehe (1994) som forskar på ungdomskultur menar likt Giddens (1991) att den senmo-

derna tiden gör att unga upplever en utökad kontroll över sin identitetskonstruktion men också en 

press att ständigt utvärdera, kommentera och organisera olika erfarenheter och möjliga val i det 

dagliga livet (Ziehe, 1994: Giddens, 1991). Något som får antas kommit att förstärkas utav sociala 

mediers utbredning där den sociala interaktionen styrs utav en form som bygger på att iaktta, kom-

mentera och uttrycka gillande eller ogillande för andras inlägg. Ziehe (1994) menar också att ung-

domstiden kännetecknas av en intensifierad identitetsutveckling vilken påverkas av dessa pågående 

processer i senmoderniteten. Motsägelsefulla processer som påverkar alla generationer, men kom-

mer att bli särskilt utmanande för de unga då det sammanfaller med ett intensifierat menings- och 

identitetsskapande (Ziehe, 1994).  

 

Som blivande gymnasielärare och människa är identitet och ungdomars identitetsutveckling något 

som både intresserar mig personligen och som lärare. I gymnasieskolans övergripande mål står att 

det svenska samhällets internationalisering kräver att elever tränas i förmågan att leva med och 

förstå andras villkor och värderingsgrunder. Det står också att eleverna ska utveckla sin unika egen-

art och ges möjlighet att utveckla en trygg identitet (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). Utöver 

det ska skolan aktivt och medvetet främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter (Skolverket, 

2011a). Då ett av mina ämnen är religionskunskap är identitet och i synnerhet religiös identitet utav 



 6 

intresse. I religionskunskapsämnets syfte står att läsa ”ämnet religionskunskap ska bidra till att elever ska 

utveckla kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar” (Skolverket, 2011b).  

Som ämneslärare i religion har jag uppdraget att undervisa om religion och identitet och samtidigt 

ge eleverna möjlighet att själva reflektera och utveckla sin identitet. Skolan är inte en isolerad prak-

tik, den står ständigt i relation till samhällets förändringar. Idag är identitet, religion och media 

sammankopplade. Religion är en tydlig del av ett media-innehåll vilken en religiös tro och identitet 

måste formuleras, förhandlas och befästas (Lövheim, 2007). Hillsong är ett exempel på hur religion 

och media kan vara förenade. Hillsong är en relativt ny kyrka i Sverige som använder sociala medier 

i stor utsträckning, både för att förmedla sitt eget budskap och uppmuntra sina deltagare att dela 

sin tro i sociala medier (Petterson, 2014). Det är en utveckling som kräver djupa kunskaper hos 

lärare om betydelsen av religion, kön och sociala medier för ungas identitetskonstruktion. 

 

Det är alltså med två utgångspunkter jag tar mig an det här området. Dels utifrån det egna intresset 

med utgångspunkt i att vara människa och dels utifrån uppdraget som lärare. Det är också med en 

förhoppning om att bidra med fler perspektiv på religiös genusidentitet samt identitetskonstruktion 

på sociala medier i Sverige. Men också med förhoppningen att kunna återkomma till den frustre-

rade eleven i korridoren med flera perspektiv på samtalet om identitet, normer och roller.  

 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syfte är att undersöka på vilket sätt unga kvinnor konstruerar sin identitet som troende 

kvinnor på sociala mediet Instagram. Studien syftar också till att undersöka hur unga kvinnor för-

håller sig till sin religiösa positionering på internet och vilka strategier de använder för sin identi-

tetskonstruktion på Instagram. För att undersöka ovanstående har följande frågeställningar formu-

lerats: 

Þ Vilka religiösa genusidentiteter konstrueras på Instagram bland unga kvinnor i Hillsong?  

Þ Vilka strategier används i konstruktionen av den religiösa genusidentiteten på Instagram? 
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Bakgrund  
Studien är förlagd i en svensk kontext vilket gör det värdefullt att diskutera religionens plats och 

roll i det svenska samhället. Därefter presenteras Hillsong, först globalt och därefter i Sverige, den 

kontext vari studiens samtliga respondenter finns. Avslutningsvis presenteras Hillsongs arbete för 

och av kvinnor genom Sisterhood och Colour Conference.  

 

Religionens plats och roll i senmodernitetens Sverige 

Beskrivningen av religionens plats och roll i det senmoderna Sverige har det senaste kommit att bli 

mer differentierad av flera forskare. En ökande religiös pluralisering har ägt rum samtidigt som 

samhället sekulariserats i vissa avseenden, främst då det gäller att utöva en traditionellt organiserad 

religiös praktik (Svanberg & Westerlund, 2008 refererad via Moberg, 2013; Thurfjell, 2015). Reli-

giösa traditioner omförhandlas, förändras eller blir åter befästa, delvis som ett resultat av att grän-

serna mellan religiösa samfund alltmer luckrats upp (Lövheim, 2007). En minskande betydelse av 

traditioner och de transcendenta makternas inflytande till förmån för individens egna erfarenheter 

och tolkningar har påvisats av vissa forskare (ibid, 2007; Pettersson, 2009). Samtidigt kan en upp-

gång av andra former av religion och religiositet skönjas främst på det individuella planet men 

också på andra områden, särskilt gällande den internationella politiken där religiösa krafter ökar i 

betydelse (Moberg, 2013: Thurfjell, 2015 & Moberg & Skjoldli, 2018).  

 

Flera statistiska mätningar har gjorts för att mäta sekulariseringens varande och utbredning. År 

2000 finns statistik som visar att endast 3,8 procent av svenskarna besökte kyrkan varje vecka och 

i Sverigeräkningen från 2001 uppgav 6,2% att de besökte en kyrka eller församling (Moberg, 2013). 

Svenska kyrkans medlemsantal har stadigt minskat, samtidigt var 57,7% av Sveriges befolkning 

medlemmar i svenska kyrkan under 2018, utöver det är cirka 400 000 svenskar medlemmar i de 

olika frikyrkliga samfunden och ca 100 000 medlemmar vardera i ortodoxa- respektive katolska 

kyrkan (Myndigheten för stöd till trossamfund, u.å).  

 
Religions plats och roll har relativiserats och marginaliserats på vissa områden vad gäller traditionell 

gudstro och organiserad kyrkotillhörighet. Samtidigt kan en uppgång av andra former av religion 

och religiositet skönjas främst på det individuella planet men också på andra områden, särskilt 

gällande den internationella politiken där religiösa krafter ökar i betydelse (Moberg, 2013:8f, Thur-

fjell, 2015, passim, Moberg & Skjoldli, 2018:11). Ett annat exempel som skulle kunna tyda på en 

utveckling mot en mer framskjuten position för religionen är publikationer av ny-atestisk litteratur 

och en intensifierad religionsdebatt i offentligheten (Thurfjell, 2015).  
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Hillsong  

Studiens informanter är samtliga delaktiga i Hillsong Church Sverige. Hillsong är ett exempel på 

en kyrka som har en tydlig närvaro på sociala medier och producerar stora mängder digitalt material 

årligen. Hillsong riktar sig till en ung, urban målgrupp och har ett utvecklat arbete inriktat på kvin-

nor med kvinnonätverket Sisterhood och årliga Colour-konferenser för kvinnor (Marti, 2017). 

Hillsongs officiella instagramkonto har 2,4 miljoner följare och de publicerar dagligen inlägg om 

sin tro och verksamhet. Marta Axner vid Uppsala universitet som forskar på religion och medier 

menar att Hillsongs användning av moderna medier i sig inte är ett nytt fenomen. Särskilt evange-

likala kyrkor har en historia av att ligga i en medial frontlinje, i början av 1900-talet började evan-

gelikala kyrkor i USA sända radio. Idag har många karismatiska och konservativa kyrkorörelser 

egna radioprogram, Instagramkonton, poddar och tv-kanaler (Petterson, 2014). Hillsong är ett ex-

empel på en sådan karismatisk kyrka som använder sociala medier och riktar sig till unga kvinnor 

genom Sisterhood och Colour Conference, därav har samtliga informanter valts ut från Hillsong 

Church Sverige. Hur ska då Hillsong Church beskrivas?   

 

Hillsong grundades 1983 i Sydney, Australien av paret Brian och Bobbie Houston och är en del av 

den pentekostala rörelsen av kyrkor. Pentekostalism som begrepp för att kategorisera Hillsong är 

dock för brett då det har använts för en mängd varierande kyrkor, vilket gör det mindre användbart 

för att beskriva och avgränsa en viss gren inom det pentekostala fältet. Ordet pentekostal härstam-

mar från pingstdagen och Apostlagärningarna 2:4 då lärjungarna i Jerusalem fylldes av den helige 

ande och talade i tungor. Inom den tidiga pentekostalismen var erfarenheten av helig ande och 

andedopet centralt och fungerade avgränsade mot andra kyrkor. Kyrkor som senare tillkommit och 

beskrivits med begreppet pentekostalism betonar dock inte andedopet och tungotalet som avgrän-

sande på samma sätt (Andersen, 2012). Därav blir begreppet också problematisk att använda för 

att karaktärisera Hillsong.  

 

Andersson (2012) har bidragit till diskussionen med en taxonomi över vad han menar är fyra hu-

vudgrupper av pentekostala kyrkor. Neo-pentekostalism är den senaste formen av pentakostala 

kyrkor som vuxit fram på 70-talet och framåt. De är ofta självständiga karismatiska kyrkor, där-

ibland megakyrkor och består av flera olika typer av församlingsrörelser. Andersson menar att även 

det neo-pentakostala begreppet kommit att användas på olika sätt. Begreppet har tidigare innefattat 

karismatiska förnyelserörelser inom äldre historiska kyrkor (som idag brukar betecknas som ”se-

cond wave” kyrkor) till att senare referera till oberoende karismatiska kyrkor. ”Third wave” nätverk 

och kyrkor med evangelikala anknytningar som till exempel Vineyard har också kopplats till det 
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neo-pentakostala begreppet. Andersson menar utifrån sin taxonomi att neo-pentekostalismen idag 

betecknar en vid genre av oberoende kyrkor som omfamnar en modern och ofta urban kultur med 

moderna kommunikationsmetoder. Kyrkorna formar också ofta internationella nätverk av flera 

församlingar (Andersson, 2014). Många gånger, främst i Väst, leds kyrkan av karismatiska ledare 

och använder populärkulturella uttryck och en form av konsumentstrategi där kyrkans budskap 

och samlingar förpackas på ett bekant och användarvänligt sätt (seeker friendly) (se bland annat 

Thumma & Travis, 2007, Kay 2011).  

 

Hillsong som företeelse stämmer väl överens med denna förståelse av det neo-pentakostala be-

greppet då de idag består av ett närverk av församlingar över hela världen. Det finns ett stort fokus 

i deras verksamhet på unga människor i en urban miljö med ett budskap som är orienterat mot att 

passa preferenserna hos en ung och urban marknad. Deras verksamhet är ofta inhyrd i arenor eller 

liknande och de kommunicerar främst via digitala media. Under de första 15 åren var Hillsong 

främst kända för sin egenproducerade lovsångsmusik. Trots att Hillsongs utbredning geografiskt 

kom musiken att spridas och influera flera kyrkor både i USA och i Europa (James, 2017). Hillsong 

är idag organiserat likt ett kommersiellt företag som distribuerar musik, böcker och andra mediala 

produkter till den globala kristna marknaden (Martí, 2017). Idag är inte bara Hillsongs musik ett 

globalt fenomen, församlingar har etablerats med service i flera av världens huvudstäder; bland 

annat i London, Kiev, Kapstaden, Stockholm, Paris, Köpenhamn och Moskva (Wade, 2016). 

Hillsong uppger själva att 100 000 veckovis besöker deras gudstjänster i någon av de 19 länder de 

är verksamma i (Hillsong, u.å).  

 

Några centrala teologiska utgångspunkter inom Hillsong är den personliga tron och relationen till 

Gud (Wade, 2016). En annan teologisk utgångspunkt är tron på den heliga andens kraft och verk-

samhet, där människor genom den helige andens kraft kan göra saker de tidigare inte klarat av (Kay, 

2011, jmfr Martí 2017). Det finns också en tro på helande, tidens slut och Jesus återkomst (Kay, 

2011). Tungotal, helande och andra praktiker kopplade till den Helige ande som historiskt varit 

tydliga kännetecken i pentekostala församlingar har inte samma utrymme inom Hillsong (Wade, 

2016).  

 

Hillsong i Sverige  

Det som så småningom kom att bli Hillsong i Sverige grundades i Stockholm 2006 av Andreas 

Nielsen, då under namnet Passion Church. Andreas Nielsen hade från starten tät kontakt med 

Brian och Bobbie Houston sedan han spenderat en tid hos dem i Australien. Samarbetet kom att 
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konstitueras under 2009 då församlingen blev en del av Hillsong och heter alltsedan Hillsong 

Church Stockholm (Sandberg, 2006; Klason, 2014). Församlingen grundades i en tid då flera Neo-

pentakostala församlingar, ofta kopplade till globala megakyrkor eller större nätverk, etablerades 

främst i Stockholmsområdet. Ett tidigt exempel är Vineyard Movement som etablerades redan 

under 90-talet i Sverige som sedan kom att följas av Hillsong (Moberg & Skjoldli, 2018).  

 

Hillsong har idag expanderat med två campus till i Stockholm samt campus i Göteborg, Örebro, 

Jönköping och Malmö. 2014 blev Hope Church, en tidigare pingsförsamling i Märsta, ett andra 

campus (Campus Norra) i Stockholm (Manfredh, 2014). Det följdes av Södertäljekyrkans pingst-

församling som under hösten 2016 blev Hillsong Stockholm Södra (Alestig, 2016). Under 2016 

kom ett campus att startas i Malmö genom Hillsong Köpenhamn (Zetterman, 2016). 2017 blev 

Connect Church Göteborg med systerförsamlingar i Jönköping och Örebro också en del av 

Hillsong (Lundgren, 2017).  

 

Sisterhood, Hillsongs arbete för och med kvinnor   

Hillsongs tidiga historia och utveckling präglas som tidigare nämnts också av en tidig kvinnorörelse. 

Den blev signifikant för kyrkans utveckling och bidrog till det ökande medlemsantalet. 1985 kom 

Marie Cartledge, en framträdande kvinna inom rörelsen, att initiera National Women’s Ministry 

Department. 1988 hölls den första konferensen med 1500 kvinnor och organisationen blev snabbt 

känd för att undervisa och inspirera kvinnor. Genom bland annat Cartledge och andra tongivande 

kvinnor inom Women’s Ministry växte gruppen av aktiva kvinnor som bildade ”The Pentacostal 

Womanhood”. Något som så småningom kom att lägga grunden för Bobbie Houstons nätverk för 

kvinnor inom Hillsong kallat Sisterhood samt Colour Conference (Austin, 2017). Colour Confe-

rence kallas den årliga konferensen av och för kvinnor som genomförs i Sydney, London, Kapsta-

den, Los Angeles och Kiev. En konferens som enligt organisationen själv samlar 47 000 kvinnliga 

deltagare (Hillsong, u.å.)  

 

Colour Conference som namn refererar till Bobbie Houstons vision om kvinnors deltagande på 

alla nivåer i kyrkans verksamheter. Där kvinnor ska påverka och färga (colour) sin omgivning och 

värld med sina egenskaper och ledarskap (Riches, 2017). Egenskaper som socialt ansvarstagande 

och vänlighet betonas av Bobbie Houston som centralt och eftersträvansvärt inom Sisterhood och 

Colour Conference (Riches, 2017). Sisterhood och Colour Conference kännetecknas därtill utav 

mycket socialt arbete där kvinnor inom Sisterhood engageras bland annat i frågor som våld i nära 

relationer, prostitution eller HIV. Traditionellt har Sisterhood främst riktats till mödrar och berört 
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teman kring familjeliv och mödraskap. Idag har Sisterhoodträffarna allt mer kommit att inkludera 

och rikta sig mot kvinnor i karriären och teman som ledarskap och personlig utveckling (Ibid, 

2017). Idag innefattar Sisterhoods flera verksamhetsområden; veckovisa aktiviteter, podcasts, blog-

gar, youtube-kanaler samt lokala satsningar och events (Hillsong, u.å).  

 

 

Tidigare forskning   
Här nedan presenteras forskningsläget genom en kort kronologisk presentation över det aktuella 

forskningsfältets etablering och ett urval av betydande studier. Avslutningsvis presenteras den sen-

aste forskningen på området som ligger nära föreliggande studie, härigenom motiveras också rå-

dande frågeställningars bidrag till fältet.  

 

Sociala medier samt religiös identitets- och genuskonstruktion  

Forskningsfältet om religiös identitet på internet kom att växa under 1990-talet då informationen 

om olika religiösa inriktningar ökade på internet. Internet som redskap blev mer användarvänligt 

under mitten på 90-talet och allt fler skapade egna hemsidor eller användarprofiler där den religiösa 

tillhörigheten ofta skrevs fram. Forskningsfältet kan tematiskt delas in i tre faser. Den första fasen 

kom att utgå från en förväntan gällande Internets möjligheter och kommunikationsteknologins 

revolution. Forskningen fokuserade till en början i huvudsak på den ökade pluralismen påverkan 

på traditionella religiösa identiteter. Begreppet spiritual market-place användes för att beskriva inter-

nets möjligheter att formulera och konstruera en ny religiös identitet utanför de traditionella reli-

giösa sammanhangen (se Zaleski, 1997, Helland, 2004).  

 

Tilltron till de informationsteknologiska möjligheterna och de förutspådda följderna för männi-

skors religiösa identitetsutveckling kom att nyanseras. Den andra vågen forskning kom i slutet av 

90-talet att kännetecknas av en mer kritisk hållning. Vid millennieskiftet skrev Dawson en översikt 

på den forskning som då fanns på området och skrev fram en mer skeptisk hållning ”The influence 

of alternative identity formations on the practice of religion is minimal and speculative at present” 

(2000:37). Under 2000-talet kom senare alltmer empirisk forskning att publiceras vilket indikerade 

att de flesta som använde internet för att ta del av religiös information redan tillhörde en religiös 

tradition offline. Mia Löwheims (2004, 2008) studier visade att deltagarnas interaktion online 

främst ägde rum i redan kända sociala nätverk offline. Resultatet visade samtidigt att internet kan 

användas för att utforska nya intressen, religiösa positioneringar eller alternativa tolkningar. I sin 
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doktorsavhandling (2004) undersökte Lövheim genom en intervjustudie hur unga män och kvinnor 

upplever och använder sociala medier för att konstruera sin religiösa identitet. Avhandlingen visar 

att internet kan bli ett viktigt redskap i identitetskonstruktionen men möjligheterna begränsas sam-

tidigt utav dominerande diskurser, sociala relationer, normer och formen för kommunikation. Stu-

dien visar att dessa förhållanden bidrar till en polarisering och stereotypa identiteter. För att kunna 

använda internets möjligheter för att utforska nya övertygelser krävs intention, erfarenhet och kom-

petens hos individen.  

 

Att internet både innebär möjligheter och begränsningar i identitetskonstruktionen bekräftas även 

i andra studier (jmfr Kitchin, 1999: Sundén, 2002). Förutom de begränsningar och restriktioner 

som online-kontexten innebär för de som deltar har Håpnes och Rasmussen (1999) visat att särskilt 

unga tjejer anpassar sina identitetsuttryck och sitt användande av sociala medier beroende på de 

normer och förväntningar som finns inom kompisgruppen.  Deltagarna i studien använde sociala 

medier främst som en mötesplats och ett redskap för att dokumentera sina tankar och idéer främst 

för att upprätta och bibehålla sociala relationer till kompisar. I det avseendet har studier från den 

andra perioden visat att sociala medier både har positiv och negativ påverkan på identitetskon-

struktion. Något som bekräftats i nyare studier, bland annat Åsa Björks (2017) doktorsavhandling. 

Björk undersöker inte specifikt religiösa identitetskonstruktion men likväl genusidentiteter. Resul-

tatet av hennes intervjustudie indikerar att mycket av ungas interaktion på sociala medier handlar 

om relationsskapande och styrs därför utav sociala normer, könsroller och värden inom kompis-

gruppen. Ungdomarna uppgav att de bilder de valt att publicera på sociala medier för att presentera 

sig själva påverkas mycket utav relationen till de andra som tar del av deras bilder, deras kön och 

deras strävan efter att delta i en viss kultur.  

 

Den tredje och nuvarande fasen fokuserar på hur sociala medier används som en integrerad del av 

den religiösa identiteten och vardagslivet. Teusner (2010) och Cheong, Halavais och Kyounghee 

(2008) har i sina studier studerat bloggar och podcasts. Deras resultat visar hur bloggar och 

podcasts använts för individers personliga reflektioner kring sin tro. Ett religiöst identitetsnarrativ 

produceras där den andliga utvecklingen och biografin skrivs fram i form av religiösa erfarenheter 

och känslor. Sociala medier har varit ett redskap för religiöst positionerade individer att skapa en 

stadga till sin identitet genom sociala mediers möjlighet till dokumentation.  
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Identitetskonstruktion på sociala medier har också visat sig vara förknippat med självkontroll och 

reglering. Melissa Newman (2013) har gjort en intervjustudie bland unga kristna kring hur de an-

vänder Facebook för at uttrycka och forma sin religiösa identitet. Studiens resultat visar att de unga 

som deltog främst använde Facebook för att stärka andra och sig själva i sin religiösa övertygelse. 

Samtidigt uttryckte nästan samtliga i studien att de är vaksamma kring hur de uttrycker sin religiösa 

identitet på Facebook. Några i studien uppgav att de inte uttryckte sin religiösa identitet på Fa-

cebook alls i rädsla för hur andra ska uppfatta det. 

 

Senare studier har riktats in på intersektionalitet och identitetskonstruktion på internet. Kavakci & 

Kraepling (2017) har med hjälp av bild och textanalyser undersökt hur tre muslimska kvinnor som 

är kända på sociala medier konstruerar en identitet på Instagram. Resultatet visar att sociala medier 

möjliggör flera möjliga positioner för kvinnor att anta men att det främst är den marknadsoriente-

rade, västerländska och fashionabla identiteten som får utrymme i identitetskonstruktionen till skill-

nad från den religiösa identiteten. Andra studier (jmfr Schmidt, 2006: Pennington, 2018: Wills & 

Fecteau, 2016) har undersökt hur sociala media kan fungera som ett ”third space” där det pågår en 

medling mellan traditionella normer, identiteter och värden kopplat till den religiösa identiteten 

och västerländsk sekulär kultur. Pennington (2018) publicerade nyligen en studie på 188 muslimska 

bloggar på sociala mediet Tumblr. Pennington undersöker Third space begreppet som ett utrymme 

där motstånd mot normativa och rådande uppfattningar kan utmanas. Resultatet visar att de mus-

limska bloggarna erfar Tumblr som ett utrymme för en religiös identitetskonstruktion bortom vän-

ner, familj och religiösa institutioner. Bloggen fungerar som ett redskap för förhandlingar och ett 

utforskande förhållningssätt där deltagarna antingen blev mer säkra på sin egen religiösa identitet 

eller kunde utforska nya sidor av sin identitet som inte varit möjliga i andra sammanhang offline.  

 

När det gäller studier på religiös genusidentitet inom just Hillsong har ingen studie publicerats 

utifrån en svensk kontext. I Sverige har Jessica Moberg (2013) dock undersökt hur en kristen kar-

ismatisk identitet konstrueras bland unga i en svensk urban livsmiljö. En etnografisk studie med 

deltagande-observationer och intervjuer där Moberg undersöker hur internaliseringen av en kristen 

karismatisk identitet tar sitt uttryck genom bland annat ritualisering, berättelser och beteenden. 

Studien visar hur beteenden som uttryck för tacksamhet till Gud är centrala där utövarna tolkar 

och placerar sin egen underordnade livsberättelse i relation till Guds större narrativ. Vidare visar 

hon, i likhet med tidigare studier (jmfr Harding, 2000) att vittnesbördet har en central ritualiserande 

funktion både för individens tro men också som ett publikt framträdande där den praktiserande 

blir ett ideal för kristenheten. Studien visar också att ritualiseringen kan möjliggöra för intimitet 
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och omsorg mellan könen men att kramar och djupa vänskapsrelationer mellan könen också många 

gånger undviks då avhållsamhet innan äktenskapet anses önskvärt. Mobergs studie visar således 

identitetsnarrativets funktion och betydelse för identiteten och hur det fungerar för att internalisera 

och underordna den egna identiteten i ett gudomligt narrativ. Identitetsnarrativet används också 

för att skapa en stadga till den religiösa identiteten och tron men också som representation av tron 

inför andra utanför den religiösa kontexten. Moberg visar också hur ritualer inom en religiös praktik 

både kan möjliggöra och begränsa handlingsutrymmet kopplat till kön.  

 

Utöver Mobergs studie, som ligger nära föreliggande studies frågeställningar i en svensk kontext, 

har Tanya Riches (2017) undersökt vilka religiösa genusidentiter som framträder inom Hillsong 

Australien. I 13 etnografiska intervjuer studerar Riches Sisterhood och den kvinnoroll som fram-

träder där. Hon undersöker således religiös genusidentitet inom Hillsong men inte kopplat till so-

ciala medier. Riches vänder sig emot den kritik (se Maddox, 2013) som riktats mot Hillsong och 

Sisterhood att kvinnor gestaltas i traditionella könsidentiteter och att Sisterhood förstärker en se-

paration mellan könen och begränsar kvinnors möjligheter. Riches studie visar att Hillsong och 

Sisterhoods ritualer istället konstruerar rörliga och mångsidiga genusidentiteter. Riches menar att 

kvinnor inom Sisterhood tränas i emotionella förmågor som gör dem rustade för en större delak-

tighet i det offentliga livet. Riches menar utifrån sitt resultat att Hillsong och Sisterhood istället 

främjar kvinnors synlighet i roller som ledare, predikanter, musikproducenter och artister.  

 

Mobergs och Riches studie är de två studier som ligger närmst föreliggande studies frågeställningar 

och område. Mobergs (2013) studie är dels gjord i en svensk, kristen och karismatisk kontext, dels 

fokuserar den på identitet i den sociala praktiken. En praktik som får förmodas vara relativt lik 

Hillsong. Mobergs studie berör dock inte hur den religiösa vardagliga praktiken tar sitt uttryck på 

sociala medier. Inte heller undersöker studien hur den religiösa identiteten påverkas av sociala me-

dier. Riches studie (2017) berör religiös genusidentitet inom Hillsong och Sisterhood vilket gör 

dess resultat av särskilt intresse utifrån föreliggande studie. Riches berör dock inte explicit hur 

identitetskonstruktion äger rum på sociala medier inom Hillsong. Då Hillsong är en global och 

urban kyrka som riktar sig mot unga kvinnor i sitt arbete med Sisterhood och Colour Conference 

samt använder sociala medier i stor utsträckning är konstruktionen av genusidentitet och sociala 

medier av intresse att fördjupa sig i. Studier som undersöker hur den kristna identitetskonstrukt-

ionen äger rum på sociala medier samt hur kristna genusidentiteter kan ta sitt uttryck är därför av 

betydelse för att fördjupa och bredda kunskaperna om religiös identitetskonstruktion, religiösa ge-

nusidentiteter och sociala mediers roll. Föreliggande studie syftar därför till att undersöka hur unga 
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kvinnor inom Hillsong Church, en växande neopentakostal kyrka, ser på sin religiösa genusidentitet 

och hur de konstruerar sin dito på sociala mediet Instagram. Detta i förhoppning om att kunna 

bidra till det växande forskningsfältet kring religiös genusidentitet på sociala medier.  

 

 

Teoretiska utgångpunkter för identitetsbegreppet  
Föreliggande studie berör påverkan mellan identitet och religion. En av frågeställningarna som 

studien bygger på syftar till att utreda hur en religiös genussidentitet kan konstrueras på sociala 

mediet Instagram av unga kvinnor inom Hillsong. Teorier om och centrala begrepp som är aktuella 

för att analysera studiens empiri är därför identitet, identitetsnarrativ, religiös genusidentitet och 

identitet på sociala medier. Här presenteras och diskuteras därav de teoretiska utgångspunkter som 

ligger till grund för studien. Först presenteras och diskuteras begreppet identitet utifrån senmoder-

niteten. Därefter diskuteras begreppen identitetsnarrativ och religiösa genusidentiteter.  

 

Identitet i senmoderniteten  

I den här studien förstås identitet som en pågående konstruktion som i första hand syftar till att 

forma en personlig identitet eller ett jag. Konstruktionen av jaget sker alltid i en specifik kontext 

av social interaktion. I den sociala interaktionen finns flertalet möjligheter för individen att kom-

municera vilka olika positioneringar personen önskar inta och agera utifrån i den sociala kontexten. 

Huruvida individen sedan kan eller omöjliggörs att agera utifrån den antagna positioneringen beror 

på hur andra personer responderar, om positionen ifrågasätts eller bekräftas av omgivningen. In-

dividen kommer sedan utifrån omgivningens respons att i en reflexiv process tolka och eventuellt 

förändra sitt identitetsuttryck beroende på tidigare respons (Goffman, 2014).  

 

Utifrån denna förståelse av identitetens konstruktion, plats och varande så konstrueras en män-

niskas förståelse av jaget i ett samspel mellan individens positionering, responsen från andra gäl-

lande denna samt den egna reflektionen av erfarenheterna från den sociala kontexten. Dessa erfa-

renheter samlas sedan till en självbiografi (biography of self) vilket i den pågående identitetskon-

struktionen skapar en stadga till jaget när identiteten upprepade gånger bekräftas (Giddens, 1991). 

I och med en ökade komplexitet som den senmoderna tiden erbjuder kan olika normsystem och 

tillhörigheter existera samtidigt, något som Giddens menar bidrar till en ökad osäkerhet i identi-

tetsarbetet.  Idag rör sig unga mellan en större mängd möjliga positioner i sitt identitetsskapande 



 16 

vilket kan skapa motsättningar och konflikter. Håpens och Rassmussen beskriver en del av identi-

tetsprocessen på följande sätt;  

 

An important part of identity construction for young women as well as young men takes places 

in the relation to their peers, and the conventions and norms that dominates among them. The 

anticipations and demands needed in order to fit in the collective identity of the peer group, 

may be difficult to compile with those needed to fulfill the norms and values of late modern 

society (Håpnes & Rasmussen, 1999, i Lövheim, 2004, s.38) 

 

Det kan emellertid finnas en spänning mellan den kollektiva identiteten i gruppen och normer och 

värden som finns i det senmoderna samhället.  

 

Nancy T Ammermans teorier gällande identitet och identitetskonstruktion har utgjort studiens 

främsta teoretiska grundval. Ammerman skriver fram en flexibel och dynamisk syn på identitet. 

Hon menar likt Giddens (1991) att identitetskonstruktionen är en del av en reflexiv process där 

både kontinuitet och förändring är centrala i processen. Hon beskriver det på följande sätt i hennes 

kapitel Religious Identities and religious institutions  

 

To be feminine does not preclude being also masculine, nor does being ”American” preclude being also ”Irish” or 

”Hispanic”. What we need is a way to talk about who we are and how we behave without reducing ourselves either 

to a single determining structural essence or to complete chaotic indeterminacy (Ammerman, 2003, s.211). 

 

Således förstås identitet som något föränderligt och icke-statiskt. Identiteten formas i en strukture-

rad men pågående konstruerad social verklighet. För att tydliggöra detta använder Ammerman be-

greppet identitetsnarrativ.  

 

Religiös identitet och identitetsnarrativ 

Nancy T Ammerman menar att identitetsnarrativ har en betydelse i förståelsen för religiös identi-

tetskonstruktion. Identitetsnarrativ är en berättelse där aktörer, idéer, institutioner och erfarenheter 

spelar en central roll i berättelsen om vilka vi är. I vårt identitetsnarrativ styrs vi både av färdiga 

mönster och roller men vi kan också improvisera och omformulera berättelsen om vilka vi är. Det 

förekommer följaktligen både styrande strukturer som aktörskap.  
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Ett religiöst identitetsnarrativ är en berättelse om vårt religiösa jag, en berättelse där religiösa aktö-

rer, idéer, institutioner och erfarenheter spelar en central roll. Ett religiöst identitetsnarrativ kan 

vara mer eller mindre explicit kopplat till det transcendenta. Religiösa narrativ kan också vara in-

stitutionaliserade i ritualer, myter, traditioner, symboler och moral vilket gör att de ses som religiösa 

även om personer som deltar eller använder dessa inte kopplar dem till transcendenta erfarenheter. 

Genom att delta i religiöst kodade praktiker kommer religiösa narrativ frammanas. Ett exempel 

kan vara att genom att positionera sig som medlem av Hillsong Church och delta i deras Sister-

hood-evenemang kommer andra känna igen det som en religiös identitet (med mer eller mindre 

korrekta föreställningar om hur någon inom Hillsong Church beter sig) på grund utav de under-

förstådda kopplingarna till religiösa institutioner och traditioner personen åberopar (Ammerman, 

2003). Det religiösa narrativet kan liknas vid Giddens a biography of self där erfarenheter, roller, nor-

mer skrivs in i en berättelse som skapar en stadga till den religiösa identiteten. Utifrån en sådan 

förståelse av begreppen konstrueras, konstitueras och konsolideras religiös identitet genom ett re-

ligiöst identitetsnarrativ.  

 

Religiös genusidentitet 

Utifrån ovanstående teoretiska utgångspunkter vad gäller identitet och identitetsnarrativ förstås 

religiös genusidentitet också som något konstruerat i en särskild kontext med varierande grad av 

tillgängliga valmöjligheter. Genusidentitet definieras i den här studien som de föreställningar, idéer 

och handlingar som sammantaget formar människors sociala kön (Nationalencyklopedin, u.å). De 

föreställningar, idéer och handlingar som formar genus kommer också påverka en individs hand-

lande och sociala interaktion.  

 

Genus formas, liksom identitet generellt, i en social interaktion i en viss kontext med normer och 

kulturella referensramar som präglar vad som anses vara manligt eller kvinnligt. Conell, Hjukström 

och Sörmark (2009) beskriver konstruktionen av genus som ett samspel mellan social praktik (vad 

vi gör och på vilket sätt) samt våra förställningar om genus och vilket beteende som är okej för 

män respektive kvinnor (vem som gör vad). Jag vill mena att det också går att lägga till den diskur-

siva praktiken i detta samspel, det vill säga vad vi säger, hur vi säger det och vem som säger vad. 

Den sociala praktiken förstås alltså här som vårt agerande (vårt görande) som både påverkar och 

påverkas av de föreställningar vi har om vår genusidentitet, de normer vi kopplar till vår identitet 

samt hur vi talar (den diskursiva praktiken).  
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Religiös identitet på sociala medier  
I och med internet och mediers ökande och allt mer självklara del av vardagslivet utgör de en central 

social kontext för identitetskonstruktion. 

 

Cowan (2005) formulerar tre olika former av strategier för religiös identitetskonstruktion online. 

För dem, vars religiösa identitet är hämmad eller ej uttalad offline, är den religiösa identiteten online 

en möjlighet till identitetsuttryck som inte är möjliga utanför den mindre gruppen som delar en 

liknande dold identitet. Den andra formen av identitetspresentation innebär att individen ser sin 

religiösa identitet online som ytterligare en aspekt av sin uttalade identitet som delas med dem som 

tar del av det innehåll som delas på individens sociala medier. Identiteten online är en integrerad 

del av den religiösa identiteten offline. Den sista formen är inte en aktiv identitetspresentation 

online i syfte att pröva och konstruera en religiös identitet. Men de val av innehåll och på det sätt 

som individen interagerar i sociala medier gör att identiteten ändå konstitueras som en religiös 

identitet.  

 

Cowan skriver också fram ett synsätt på informationsteknologin som redskap i en identitetskon-

struktion där den externa online-identiteten också formar individens inre identitet och därigenom 

individens offline-identitet. Cowan lyfter också fram en spänning i identitetskonstruktionen på in-

ternet, då han menar att den sker i en kontext av gränser och normer mellan offline- och online. 

Särskilt betydande blir internets möjligheter och hinder för den som offline hindras i att explicit 

uttrycka sin religiösa identitet.  

 

Figur 1. En illustration av samspelet mellan våra föreställningar om genusidentitet, normer som 

kopplas till genusidentiteten och den sociala praktiken. Modell inspirerad av Hensing (2014) 
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Centrala begrepp i den här i identitetskonstruktionen offline och online är enligt Cowan; potential, 

val, reflexivitet och modifikation. Potential beskriver Cowan som de valmöjligheter som individen 

upplever att den har i en specifik kontext och tid. Alla identitetspositioneringar är inte alltid är 

tillgängliga på grund av situation, normer, vilka som deltar i den sociala interaktionen. Val innefattar 

alla de val vi gör baserat på våra egna intentioner, vilka valmöjligheter vi observerar som möjliga 

utifrån situationens normer och regler samt vår vilja att imitera vissa beteenden. Reflexivitet innebär 

att individen bedömer effekterna av sina val, värderar dem utifrån den respons som ges och därefter 

tar nya beslut som påverkar identitetskonstruktionen. Modifikation beskriver Cowan slutligen som 

den process där individen måste anpassa sin identitetspresentation enligt rådande normer för att 

kunna delta och behålla en meningsfull interaktion.  Identitet är emellertid inte något som bara 

existerar offline, idag existerar i allra högsta grad en identitet online något som i sin tur kan påverka 

identiteten offline.  

 

 

Tillvägagångssätt 
Innan studiens resultat presenteras beskrivs först de överväganden och val som ligger till grund för 

hur studien planerats och genomförts. Först presenteras kort socialkonstruktivismens syn på kun-

skap som haft betydelse för studiens design. Därefter presenteras metod, informanterna som del-

tagit samt vilka etiska överväganden som varit aktuella i arbetet. Avslutningsvis sammanfattas pro-

cessen av analys, sortering och presentation av intervjumaterialet.  

 

Socialkonstruktivism som grund för studiens design 

Studien ansluter till ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där språk och kommunikation ses som 

centrala i den interaktiva processen varigenom vi förstår vår omvärld och oss själva. Utifrån denna 

utgångspunkt blir det därför möjligt och av intresse att genom intervjuer undersöka hur kvinnor 

inom Hillsong Church kan konstruera sin identitet både i tal och på sociala mediet Instagram. 

Således är intervjuer en del av det material som ligger till grund för studiens resultat.  

 

En kritisk aspekt i den kvalitativa intervjun är huruvida resultatet kan betraktas som generaliserbart. 

Utifrån ovanstående antaganden om kunskapens kontextberoende kan också den religiösa genus-

identiteten som kristen kvinna inom Hillsong variera mellan grupper, kyrkor och länder. Utifrån 

detta gör studien inte anspråk på generaliserbarhet i det avseendet att andra genusidentiteter inte 

kan göra sig gällande inom Hillsong. Studien utifrån sin design ämnar emellertid undersöka vad 
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religiös genusidentitet kan innebära samt vilka strategier som unga kvinnor kan använda i relation 

till identitetskonstruktion på sociala medier. Patel och Davidson (2011) menar dock att en kvalitativ 

analys kan ge underlag för en viss form av generalisering.  

 

Kvalitativ analys av intervjuer kan leda fram till en förståelse av ett fenomen och vilka variat-

ioner som detta fenomen uppvisar i relation till sin kontext. Generaliseringar kan då eventuellt 

göras i relation till andra snarlika situationer eller kontexter (Patel & Davidson, 2011, s.109) 

 

Således kan studiens resultat antas ge insikter om några möjliga identitetspositioneringar inom 

Hillsong som kan antas även möjliggörs eller påbjuds inom Hillsong som rörelse. Därtill leds Sister-

hood och Colour Conference globalt utav Bobbie Houston som bestämmer teman för undervis-

ningen på samtliga konferenser, något som kan tala för en social kontext med vissa gemensamma 

narrativ om kvinnlighet i relation till tro. Utifrån dessa antaganden ses sålunda djupintervjuer och 

en innehållsanalys av Instagraminlägg utifrån teman som berör identitet, Instagram och tro som en 

gynnsam design för studiens syfte.  

 

Urval och presentation av informanter  

För att hitta informanter till studien användes två olika tillvägagångssätt: dels genom ytligt etable-

rade kontakter inom Hillsong och dels genom sökfunktioner på Instagram. Urvalet kan således 

beskrivas som en kombination av ett bekvämlighetsurval och ett slumpmässigt urval utifrån fast-

ställda kriterier (se kriterier längre ner i detta avsnitt). Av de redan etablerade kontakter som jag 

hade i Hillsong valde jag ut tre potentiella informanter som uppfyllde följande kriterier; positionerar 

sig själv som kvinna, aktiv inom Hillsong Sverige och publicerar inlägg på Instagram kopplat till 

Hillsong, Sisterhood eller Colour Conference. Av dessa tre tillfrågade kom två att ställa upp som 

medverkande.  

 

Fyra andra studiedeltagare kom att väljas ut utifrån samma ovanstående kriterier men genom en 

sökning via Instagram. Sökningar gjordes på hashtags som berörde Hillsong Sverige eller särskilda 

satsningar på kvinnor inom Hillsong i Sverige, till exempel Sisterhood, Colour Conference. Utifrån 

dessa sökningar gjordes därefter ett slumpmässigt urval av 4 personer utifrån kriteriet; Kvinna, 

offentlig instagramprofil, aktiv inom Hillsong Sverige och flertalet publicerade inlägg på Instagram 

kopplade med hashtags till Hillsong eller satsningar på kvinnor inom Hillsong. 2 personer av 4 

tillfrågade svarade och önskade ställa upp. Efter att ha informerat de två kontakterna ytterligare 

om vad en medverkan i studien innebar valde en av informanterna att avböja medverkan.  



 21 

 

Således kom en informant från Instagram och två andra informanter från tidigare etablerade kon-

takter inom Hillsong Sverige, dessa informanter presenteras här nedan.  

 

Informant Kajsa är 26 år och har varit engagerad i Hillsong church i cirka två år. Hon beskriver sig 

själv som mycket aktiv inom kyrkan. Under ett år var K i Sydney och gick Hillsongs bibelskola, 

efter det har K varit aktiv som ledare inom Hillsong Sverige.  

 

Informant Lovisa är 26 år och har varit engagerad i Hillsong church sedan 2017 men deltog på 

vissa samlingar inom kyrkan från 2013 och fram till 2017 då hon blev stadigvarande engagerad. 

Under ett halvår deltog hon i Hillsong Barcelonas arbete, där var hon engagerad i ledarteamet. Hon 

beskriver sig som mycket aktiv inom Hillsong Sverige och är nu en del av ledarteamet.  

 

Informant Petra är 28 år och har varit engagerad i Hillsong Church i sju år. Hon har varit två år i 

Sydney på Hillsongs bibelskola och kom sedan tillbaka till Sverige för att främst engagera sig i 

kurser för kvinnor inom Hillsong Church. Hon beskriver sig som mycket aktiv inom kyrkan.  

 

 

Instagraminlägg som underlag i intervju 

Då en av studiens frågeställningar berör hur unga kristna kvinnor inom Hillsong positionerar sig 

på sociala medier har inlägg från studiedeltagarnas Instagramkonton valts ut. Dessa inlägg har se-

dan använts i intervjuerna med informanterna, inspirerad av Nancy T. Ammerman och Roman R. 

Williams (2012) metod photo elicitation interviewing. Metoden innebär att bilder används i forsknings-

intervjun. Bilderna kan antingen vara producerade av forskaren, deltagaren eller en tredje part. I 

detta fall har deltagarnas egna bilder använts (också kallat auto-driven se Clark, 1999). Genom att 

utgå från deltagarnas egna instagraminlägg i intervjun och låta dem samtala utifrån vad de själva 

anser som viktigt eller inte i bilden gör att nya koncept och tolkningar kan synliggöras som inte 

bygger på forskarens förgivettaganden och förväntade teman. Samtidigt äger en reflexiv process 

rum där deltagarna får möjlighet att sortera och samtala om sina egna bilder vilket också kan skapa 

en distans till deras genusidentitet (Ammerman & Williams, 2012). Metoden möjliggör ett aktör-

skap för deltagarna och de narrativ som den frammanar kan introducera nya aspekter för forskaren 

gällande identitet, religiös genusidentitet och digital identitetskonstruktion. Aspekter som kanske 

inte framträtt om endast intervjuer använts som metod (ibid, 2012).  
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Då syftet är att studera hur den religiösa genusidentiteten konstrueras bland unga kvinnor i Hillsong 

på Instagram så operationaliserades detta som; deras beteende (det vill säga vilka inlägg de publi-

cerat) deras framträdande (vad finns i bilderna de publicerat och vad de kommunicerade genom 

bildtexter till sina bilder). Ett urval gjordes utifrån ett eller flera av kriterierna:  

• Inlägg som kopplade till Hillsong genom hashtags eller bildtexter och antingen innehöll 

orden Hillsong, Sisterhood och/eller Colour-Conference.  

• Inlägg med bilder som innehöll Hillongs logotyp eller Sisterhoods logotyp på något sätt 

(som en del i bilden eller hela bilden)  

• Inlägg med hashtags (ej ovanstående) som finns på Hillsongs officiella instagraminlägg 

(som till exempel #daugtherofthemosthigh, #shinebabyshine) som är kopplat till Hillsong 

Sisterhood eller Colour Conference. 

Utifrån varje informants instagramprofil valdes minst fem bilder ut som stämde överens med ett 

eller flera kriterier. Dessa bilder låg sedan till grund för delar av intervjuerna och varje informant 

fick berätta och förklara bildernas betydelse. Informanternas svar kom sedan att analyseras tillsam-

mans med bilderna i resultatet.   

 

Kvalitativ djupintervju i teori och praktik  

Då studien fokuserar på unga kvinnors uppfattningar om identitetskonstruktion samt Instagram 

som redskap för detta användes intervjuer som en del av studiens metod för datainsamling. Dju-

pintervjuer med informanterna gör att koncept, insikter och detaljer kan framkomma. En kvalitativ 

forskningsintervju är emellertid en metod som ger informanterna möjlighet att berätta om kom-

plexa och mångfacetterade upplevelser och erfarenheter som religiös genus- och identitetskon-

struktion. 

 

Jag har inspirerats av Kvale & Brinkmanns (2014) struktur och perspektiv på den kvalitativa forsk-

ningsintervjun som ett samtal mellan två individer, ett utbyte mellan den intervjuade och intervju-

aren där kunskapen gemensamt konstrueras och pendlar mellan den som vet och det som vets. På 

så sätt kan det insamlade materialet i den här studien ses som en form av gemensam konstruktion 

i samspel mellan de aktörer som deltar i samtalen men också den kontext som organiserar vad 

aktörerna säger. Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen utifrån informanternas 

synvinkel med utgångspunkt i deras kontext. För att nå en sådan kunskap fanns det genomgående 
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i intervjuerna en ambition att ge deltagarna i studien möjlighet att fritt få berätta om sina erfaren-

heter och upplevelser kring identitet, kvinnorollen, Hillsong och sitt användande av sociala mediet 

Instagram utan att bli avbrutna eller alltför styrda. Samtidigt sker inte samtalet förutsättningslöst 

mellan två jämbördiga parter, samtalet har ett syfte och ett mål och det har varit min uppgift att 

introducera teman, ställa följdfrågor och ta beslut när samtalet ska gå vidare till nästa tema eller 

avrundas. 

 

Studiens syfte, frågeställningar och teoretiska ramverk utgjorde grundval för utformandet av en 

intervjuguide med frågor (se bilaga 1). Frågorna operationaliserades för att både bli förståeliga för 

informanterna och samtidigt samla in ett för studien relevant material (Grenholm, 2006). Frågorna 

ordnades sedan under olika kategorier som utgjorde övergripande teman i intervjuerna. 

 

Två av intervjuerna genomfördes på Skype och med hjälp av videosamtal. En av intervjuerna ge-

nomfördes genom ett fysiskt möte. Detta då den geografiska spridningen på informanterna var så 

pass stor samt att deras tillgänglighet var begränsad för intervju under de sommarmånader som 

datainsamlingen ägde rum. Alla intervjuer var mellan 2 till 2,5 timme, genomfördes i responden-

ternas hemmiljö och spelades in för att därefter transkriberas. Att skriva om muntligt tal till skrift 

bygger innebär flera bedömningar och beslut. Som Kvale och Brinkman argumenterar så är det 

muntliga och skriftliga språket del av två olika diskurser med olika språkspel och kulturer. Ett väl-

formulerat tal kan uppfattas repetitivt eller osammanhängande och en utskrift av någons argumen-

tation kan upplevas enformig och långdragen. Jag har, med inspiration av Kvale och Brinkman 

(2014) men också Luhrman (2012), valt att ta bort uppenbara språkliga felaktigheter (upprepningar 

och liknande) för att minska risken för att skriva fram respondenterna i en negativ dager. Utifrån 

studiens frågeställningar som undersöker det upplevda kan en litterär bearbetning av texten vara 

en fördel för att förmedla dessa berättelser till läsaren. Transkriberingen kom sedan att ligga till 

grund för en tematisk analys som jag beskriver mer djupgående under avsnitt sortera, analysera och 

presentera material. 

 

Tillförlitlighet, överförbarhet och äkthet  

I alla former av undersökningar är validiteten och reliabilitet centralt. Jag har haft för avsikt att 

beskriva alla delar av undersökningens process, det urval som gjorts samt de beslut som fattats 

under processens gång. Detta då jag, inspirerad av Kvale och Brinkmann (2014) menar att valide-

ring är en kontinuerlig process i arbetet med en studie. Jag har därtill skrivit fram de teoretiska 

utgångspunkter och perspektiv som ligger till grund för studien för att undvika bias. För att återge 
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deltagarnas berättelser och låta deltagarna själva komma till tals har jag använt deras egna ord och 

citat. Detta då deras egna utsagor ligger till grund för studiens resultat. Studien baseras på ett mindre 

urval av deltagare och resultatet gäller emellertid främst de som ingått i studien. Studiens resultat 

är därigenom både kontext-, tids- och platsbundna och kan komma att tolkas och förstås på andra 

sätt över tid. För en fördjupad diskussion kring generalisering, se avsnittet under rubriken socialkon-

struktivism, grunden för studiens design.  

 

Etiska överväganden  

Att undersöka religiös identitet och genusidentitet berör områden och frågor som är känsliga dels 

för dem som deltar och dels enligt svensk lagstiftning (SFS 1998:204). I respekt för respondenter-

nas integritet, de tankar och känslor som kan komma att väckas under studiens gång kom flera 

etiska överväganden att bli aktuella. En del av studien berör också identitetspositioneringar på In-

stagram vilket också utgjort föremål för etiska överväganden – vad är privat och publikt på Instag-

ram?  

 

Kvale och Brikmann (2014) formulerar tre tumregler för intervjustudier; informerat samtycke, kon-

fidentialitet samt konsekvens som jag tagit fasta på i min studie. I min första kontakt med tänkbara 

informanter var jag direkt tydligt med mitt syfte med kontakten. Jag försökte vara så transparent 

jag kunde med syftet och varför jag var intresserad av frågor kring identitet och genusidentitet samt 

kopplingen till Hillsong. Jag förklarade också vad ett deltagande skulle innebära och hur materialet 

i studien skulle publiceras och nyttjas. Mitt mål var att deltagarna skulle vara väl informerade innan 

de fick frågan om att delta. Frågan om att delta fick de i skriftlig form där jag sammanfattade den 

information jag redan gett i dem i den första kontakten, detta för att ge respondenterna tid att 

fundera. När det gäller konsekvens var jag noga med att ge samma information till alla tillfrågade 

informanter både före, under och efter intervjuernas genomförande. För att hantera intervjumateri-

alet på ett konsekvent sätt transkriberade jag alla intervjuer parallellt för att det inte skulle dröja 

mer tid mellan en intervju och transkriberingen än någon annans. För att ge respondenterna kon-

fidentialitet anonymiserade jag respondenterna redan i transkriberingsstadiet (inspirerat av Kvale 

& Brinkmann, 2014), jag tog bort personnamn, ortsnamn och andra signifikanta detaljer som skulle 

kunna möjliggöra en identifiering.  

 

När det gäller studie och insamling av data på internet ställs nya frågor. Frågan om sociala medier 

likt Instagram är en publik plats har diskuterats sedan forskare för första gången trädde in i mediet. 

Inspirerad av Kozinets argumentation (2015) menar jag att även om personer som deltar och lägger 
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upp inlägg på sociala medier vet om att deras inlägg är publika för privatpersoner, företag (och 

även forskare) så innebär det inte automatiskt att de implicit gett sitt godkännande till att deras 

inlägg används som material i forskning. Ett annat antagande som tidigare gjorts har varit en åt-

skillnad på publiceringar av text online och personen själv offline. Idag är inte bara linjen mellan 

offentligt och privat alltmer diffus utan även gränsen mellan den fysiska personen och dess sociala 

varande som konstrueras och presentera på sociala medier. Denna form av digitala identitet kallas 

ibland Digital Doubles. Då jag betraktar en persons interaktion och identitetspresentation (Digital 

Double) som nära sammankopplad med den fysiska personen i fråga har jag i så stor utsträckning 

som möjligt arbetat med informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvens även i arbetet med 

det digitala materialet. Nedan beskriver jag kort hur jag gått tillväga för att säkerställa detta i relation 

till det digitala materialet. 

 

I min studie har jag endast valt att söka efter deltagare till studien utifrån Instagramprofiler som jag 

personligen följt via mitt eget Instagramkonto eller konton som varit publika, det vill säga konton 

tillgängliga för alla att beskåda. Hur sökningen och urvalet har gått till går jag igenom under avsnit-

tet 2.2.3 ovan. Bilderna har använts i intervjuerna där respondenten själv getts tillfälle att kommen-

tera inläggen. De utvalda bilderna som använts som underlag i intervjuerna skickades också till 

informanterna innan intervjun. Då bilder i studien inte hade gått att anonymisera på ett sådant sätt 

att de inte är sökbara så beskrivs endast delar av bilderna med ord och publiceras inte i sin helhet i 

studien. Avslutningsvis erbjöds alla respondenter att under hela processen höra av sig om något 

upplevdes otydligt, oklart eller behövde förändras, detta för att skapa en så trygg miljö som möjligt 

för deltagarna (Kvale & Brinkman, 2014).  

  

Sortera, analysera och presentera material  

Analysprocessen i denna studie bygger på ett induktivt tillvägagångssätt. I min analys av materialet 

har jag identifierat mönster som sedan har kategoriserats och tematiserats. De teman som använts 

har varit följande: Identitet kopplat till kön, identitet kopplat till Gud, symboler i identitetsnarrati-

vet, aktörer i identitetsnarrativet, förhandling i sociala medier, strategi gentemot sociala medier. Det 

har pågått en pendling mellan teman och empiri för att skapa en uppsättning av teman. Givet är 

att analysen av empirin efter framträdande mönster och teman också präglas av studiens teoretiska 

ramverk. Det teoretiska ramverket har fått utgöra en, vad Alvesson och Sköldberg (2008) menar 

inspirationskälla för upptäckten av mönster och skapandet av förståelse.  
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Datainsamling, analys och den skrivande processen har pågått parallellt. Under första delen av ana-

lysen lästes transkriberingarna noggrant igenom. Jag lyssnade också på de inspelade intervjuerna. 

Till en början gjorde jag anteckningar i transkriberingsmaterialet för att kunna urskilja framträdande 

mönster. De avsnitt jag fann särskilt innehållsrika i transkriberingen återkom jag till genom att 

lyssna på inspelningarna.  De noteringar jag funnit inledningsvis och antecknat kom jag att sortera 

och gruppera i övergripande teman (se ovan) som jag sedan fyllde på med en mer detaljerad kod-

ning. Koderna skapades utifrån intervjumaterialet för att urskilja särskilt innehållsrika mönster eller 

uttryck. Därefter kategoriserades koderna och de teman jag upptäckt i mitt material till respektive 

frågeställning. När koderna kopplats till varandra under respektive frågeställning inleddes arbetet 

med att fördjupat tolka dessa teman och koder. Här återvände jag till litteraturen för att få en tydlig 

bild över vilka teman som var övergripande i den insamlade empirin och hur dessa hörde ihop med 

varandra.  

 

 

Resultat och analys 
Här nedan presenteras studiens resultat i Först presenteras hur sociala medier kommit att bli en del 

av identitetskonstruktionen för informanterna, detta för att ge en bakgrundsförståelse till reste-

rande resultat som presenteras utifrån studiens två frågeställningar, vilka genusidentiteter som gör 

sig gällande och vilka strategier informanterna använder.  

 

Sociala medier som reklampelare för Gud 
Informanterna beskriver på olika sätt att Instagram kommit att bli en del av deras identitetsrepre-

sentation och ett redskap för att skapa ett religiöst identitetsnarrativ. Lisa beskriver hur Instagram 

är ett redskap för att skapa ett narrativ som både uttrycker identitetens varande men också identi-

tetens blivande.  ”Nu när jag tittar på min instagram så känner jag att det representerar mig, ibland 

kanske det liv jag vill leva eftersom att det är highlights.” 

 

Petra beskriver Instagram som en plattform där ett religiöst identitetsnarrativ kan berättas för att 

inspirera människor.  

 

För mig har det kommit naturligt, jag kände att det [Instagram] är en plattform där man kan 

vara med och inspirera andra, dels visa vad vi gör i kyrkan men också för att intressera folk 

för kyrkan och det vi gör. Jag är stolt över det. (Petra) 
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Petra och Lisa beskriver båda en form av identitetsstrategi som liknar Cowans (2005) andra form 

av identitetspresentation, det vill säga att den religiösa identiteten online ses som en aspekt av den 

uttalade identiteten offline. Petra är den informant som ger minst uttryck för eventuella konflikter 

mellan den religiösa identiteten och användandet av Instagram, hon ser Instagram som ett redskap 

för sitt religiösa identitetsnarrativ. För Petra är det också ett sätt att visa upp ett kristet liv och en 

kristen tro för andra som inte finns med i kyrkan eller har en tro.  

 

Det tänker typ inte att vi är kristna så folk, typ grannar och så blir lite chockade när de ser att 

vi är en del av kyrkan. Det går inte ihop i deras huvuden – ekvationen, det tycker jag är kul, 

det är väldigt kul att chocka lite. Att den bild de har av kristna, eller hur de tänker att en kristen 

lever – inte alltid stämmer, det kan vara ett väldigt attraktivt liv. Att man lever som kristen och 

visar det tycker jag är väldigt viktigt, det blir som en slags reklampelare för Gud. Varför skulle 

någon vilja bli kristen om det innebär att man får ett oattraktivt och tråkigt liv. För mig är det 

superviktigt att visa. (Petra) 

 

Lisa menar dock att representationen och det religiösa identitetsnarrativet kan bli problematiskt.  

”Jag har under det här året varit mer restriktiv med att dela saker som har med Gud eller min tro 

att göra. Det var som att jag på något sätt ville att folk skulle lära känna mig innan, jag ville inte att 

de skulle döma mig tror jag.” Hon beskriver att hennes tro ofta kopplas samman med fördomar 

och att det skapar en bevisbörda: 

 

Det är så mycket antaganden och då känner jag att jag inte kan förklara mer, jag orkar inte 

förklara hela paketet. Man blir liksom rädd för att man ska ’portraya’ fel bild av kristna. Det 

blir en känsla av att ’oj tänk om jag råkar säga fel nu så att den här personen får fel bild av vad 

kristen tro är och så gör det att jag hindrar den här personen från att möta Jesus eller få en 

sann bild av Gud. (Lisa) 

 

Lisa och Petra ger uttryck för det som Ammerman (2003) menar sker i ett religiöst identitetsnarrativ 

då en person som åberopar en religiös identitet frammanar underförstådda kopplingar till religiösa 

institutioner och traditioner hos andra. Lisa och Petra bemöter dock det här gensvaret på deras 

religiösa identitetsnarrativ på olika sätt. Petra använder Instagram som ett sätt att berätta ett alter-

nativt religiöst narrativ och på så sätt utmana sekulära eller utifrån-föreställningar om kristendom i 

Sverige idag. Lisa menar att det istället skapar en form av bevisbörda när det gäller att kommunicera 
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sin religiösa identitet både offline och online. En upplevelse som återkommer bland flera infor-

manter i Mobergs studie (2013) där vittnesbörd om deras tro sågs både som en central rituali-

serande funktion för individens egna religiösa identitet och tro men också som ett publikt framträ-

dande där individen tar en förebildlig roll och ska presentera ett ideal för kristenheten. Ett förhåll-

ningssätt som både informant Petra och Lisa bekräftar i sina berättelser men förhåller sig olika till.  

 

Kajsa ger istället uttryck för en religiös identitetspresentation på Instagram som medvetet implicit.  

 

Jag vill liksom att det bara ska komma förbi som ingenting, lite så har det blivit med Instagram 

också. Det är kanske lite medvetet, jag vill att det ska verka självklart. Jag lägger upp bilder när 

jag är i kyrkan för det är det jag gör. Jag vill inte att det ska vara värsta ’statementet’ varje gång, 

man ska känna hur naturligt det är liksom för mig, en självklar del av livet. Det är inte då att 

jag lägger upp en bild och förklarar att jag är kristen för att en person som inte är kristen ska 

bli berörd. Det är ju inte mitt sätt att evangelisera direkt. Jag hoppas att de blir berörda ändå 

av det jag lägger upp [på Instagram] eller när de träffar mig, och det är hela tanken med mitt 

liv, men det är ju inte en religion jag vill trycka på folk. (Kajsa) 

 

Kajsas strategi liknar delvis det Cowan (2005) beskriver som det tredje förhållningssättet. Instagram 

ses inte för Kajsa som ett redskap för att en aktiv identitetskonstruktion online, men hon ger ändå 

uttryck för tanken om att de bilder hon publicerar ska indirekt representera en religiös identitet och 

ett religiöst liv. Hon beskriver att hon inte evangeliserar med hjälp av Instagram i avseendet att 

explicit berätta om sin tro.  

 

Religiös(a) genusidentitet(er) 
Här nedan presenteras vilka genusidentiteter som konstrueras på Instagram utifrån studiens första 

frågeställning:  

Þ Vilka religiösa genusidentiteter konstrueras på Instagram bland unga kvinnor inom Hillsong?  

 

Rubriken och frågeställningen är formulerad i plural och resultatet visar att kvinnorollen som fram-

träder är bestående av flera olika identitetspositioner och ses som ett aktivt arbete. Kvinnan kon-

strueras både omsorgsfull som en mor, utvald som en prinsessa och aktiv som en ledare och krigare. 
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Det aktiva identitetsnarrativet är ett genomgående tema som betonas, Sisterhood möjliggör och 

uppmuntrar kvinnor att skriva sin egen historia, välja aktörer och handling.  

 

Kvinnan som omsorgsfull   

Den religiösa genusidentiteten konstrueras av informanterna genom bilder på sociala medier och i 

intervjuerna som aktiv, omsorgsfull och som en del i ett större identitetsnarrativ.  

 

En central del i den religiösa kvinnorollen enligt samtliga informanter är en stark identitet i att som 

kvinna se, stötta och hjälpa andra. Flera av Petras bilder på Instagram gestaltar events som att hjälpa 

hemlösa, sälja begagnade kläder för att skänka pengar till olika projekt eller att engagera sig i sociala 

frågor. ”Det är vi väldigt noga med, varje gång vi ses med Sisterhood så ska vi ha någon form av 

socialt, ja en mening med våra träffar. Det ska finnas ett utlopp, det ska gynna någon annan.” Likaså 

beskriver Lisa och Kajsa att det är viktigt att på olika sätt hjälpa andra människor. Lisa sammanfat-

tar ”vi ska våga stå upp för den som är förtryckt, för kompisen som är mobbad eller vad det än 

kan vara. Vi ska hela tiden stötta och peppa varandra som kvinnor.” Kajsa beskriver det som ett 

kollektivt kvinnligt socialt ansvar: 

 

Vi är Sisterhood, vi kan inte bara umgås med varandra som vi känner oss trygga med, vi måste 

inkludera andra också, då blir det att man påminner varandra om att vi är Sisterhood. Det är 

något större, en kultur och ett sätt att tänka. Om det kommer en ny tjej till kyrkan så är hon 

direkt en del av Sisterhood och vårt ansvar. (Kajsa)  

 

Omsorg om andra beskrivs av både Lisa och Petra som något naturligt och särskiljande för kvin-

nan.  

 

Jag tror att män och kvinnor är skapade olika och att det finns en mening med det. Vi kom-

pletterar varandra och det gör att kvinnans roll är precis lika viktig, den är unik. Det finns ju 

studier som visar att män tänker mer på things och kvinnor tänker mer på emotions och pe-

ople. Det är nedlagt i vårt DNA som kvinnor. (Lisa)  

 

Återkommande i informanternas narrativ både genom bilderna och i intervjuerna så framkommer 

omsorgen om andra som centralt. Som Ammerman (2003) betonar så möjliggörs vissa religiösa 

identitetspositioneringar i de narrativ som konstrueras av enskilda personer och religiösa institut-

ioner. Då Sisterhood dels är ett uttalat arbete för och med kvinnor och dels betonar omsorg och 
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socialt utåtriktat arbete blir socialt ansvarstagande både möjliga och påbjudna identitetspositioner-

ingar för kvinnor som deltar i Sisterhood. Enligt Conells m.fl. teori (2009) om hur genusidentiteten 

formas och kommer till uttryck så påverkar den sociala praktiken, alltså det vi gör, våra föreställ-

ningar om vår genusidentitet och vilket beteende som är önskvärt kopplat till den. Genom den 

diskursiva praktiken där samtliga informanter talar om kvinnorollen som omsorgsfull och den so-

ciala praktiken som betonar omsorg om andra skapas också en koppling mellan kön och omsorg 

som egenskap. 

 

På samma sätt görs andra identitetspositioneringar mindre tillgängliga och tillåtna. Ammerman me-

nar att vissa religiösa identitetesnarrativ dominerar och även det som inte sägs eller lyfts fram får 

betydelse för vilka identitetsnarrativ som är möjliga. Lisa beskriver hur en kvinnas omsorg inte 

alltid uppfattas som helt oproblematisk. Hon beskriver att hon upplever att värdet av omsorg be-

tonas i hela kyrkans arbete och inte bara inom Sisterhood, hon menar samtidigt att det är vanligare 

att tjejer visar omsorg i praktiskt handlande. Hon beskriver också hur en kvinnas omsorg inte alltid 

uppfattas som helt oproblematisk.  

 

Det blir, vi pratar om det ibland, att det kanske är lite överdrivet i kyrkan. ’ Hon pratar med 

en kille nu, ojojoj vad händer där?’, det blir så känsligt. Så då blir det mer att de djupa konver-

sationerna om hur man mår och sådana frågor ofta är mellan två tjejer och inte så mycket 

mellan en tjej och en kille. Det händer ibland kanske men inte lika mycket eftersom att man 

inte vill sända fel signaler liksom. (Lisa) 

 

Hon beskriver vidare hur hon, då hon samtalat mycket med en kille utanför kyrkan att det skapade 

en del reaktioner bland vänner inom kyrkan.  

 

Jag har tänkt lite på det där nu, han skriver ju med många tjejkompisar så det betyder ju inget 

speciellt men inom kyrkan, som jag upplevt det, så undrar folk direkt liksom, ’är det något där 

nu?’ Folk tolkar in så mycket. Jag förstår ju att det kan uppstå känslor men samtidigt är man 

ju vuxen, så länge man är tydlig med sina intentioner så…  (Lisa) 

 

Lisa beskriver hur hon både av egen erfarenhet och i samtal med andra upplevt vissa begränsningar 

för hur tjejer och killar kan och bör visa omsorg. Samtidigt tyder samtalet med vännerna inom 

kyrkan på ett motstånd då de i samtalen lyfter frågan om det är en överdriven ängslighet kring nära 

relationer mellan killar och tjejer. Något som också Moberg (2013) påvisar i sin studie i svensk 
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kontext där nära vänskapsrelationer med personer av motsatt kön undveks i stor utsträckning sam-

tidigt som det i den rituella verksamheten både förväntades och uppmuntrades fysisk beröring 

mellan kvinnor och män. Bland annat genom kramar och förbönstillfällen.  På Lisas svar syns 

dubbelheten i förståelsen av den betonade omsorgen inom Hillsong. Det uppmuntras inom Sister-

hood men också inom Hillsong i sin helhet samtidigt som omsorgen riktad till män i det här fallet 

kan uppfattas som problematiskt. Moberg (2013) menar att det inom en religiös praktik också finns 

en dimension av kontroll mellan deltagarna som inte ska underskattas. Något som Lisa också be-

skriver då hennes samtal med personer av motsatt kön ibland väckt andra personers frågor kring 

vilken typ av relation som äger rum vilket i sig kan ses som en form av kontroll. I Lisas svar kan 

ett visst aktörskap urskiljas, där hon i dubbelheten förhandlar både med sig själv och andra kvinnor 

inom Hillsong då hon problematiserar synen på omsorg kopplat till kön.  

 

Kvinnan som aktör  
En annan del i den religiösa genusidentiteten som framträder är en aktiv kvinnoroll där ett tydligt 

aktörskap betonas. ”Du måste utmana dig själv och gå utanför din comfortzone, ta ansvar för ditt 

liv som kvinna.” (Lisa) Petra beskriver en liknande process där hon efter en kurs i kyrkan insåg att 

hon hade svårt att säga något bra om sin utsida. Efter det påbörjade hon något beskriver som en 

inre och yttre resa där hon fick ta ett beslut.  

 

Från det så fick jag verkligen, alltså då började en resa där jag fick tala liv in i mig själv. Det 

handlade mycket om ett beslut att ’okej, jag kan inte hålla på och inte gilla mig själv för det 

gynnar varken mig eller någon annan’ Det handlade ganska mycket om att jag bara bestämde 

mig för att det jag hade fått, mitt utseende och min person var okej, acceptera den jag var och 

fokusera på mitt uppdrag i livet liksom. (Petra) 

 

Lisa beskriver en identitetsprocess där hon började sätta upp lappar för att beskriva sig själv med 

nya ord som hon tidigare inte kunnat säga om sig själv. Hon började också skriva bibelord på 

händerna med budskapet om att hon är älskad, att Gud skapat henne perfekt och att hon därför är 

unik. Något som hjälpt henne mycket. Detta för att, likt Petra, förändra sin syn på sig själv. Något 

hon vill ge vidare till andra, det syns på hennes Instagram där hon delar bibelord eller citat i syftet 

att uppmuntra andra.  

 

Jag kommer ihåg att en tjej från tiden i Barcelona la upp något om att vara värdefull och unik 

och jag kände verkligen att jag behövde det just då. Så jag tog till mig det, kopierade det inlägget 
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och la upp det på min egen Instagram, jag tyckte det var så bra. Så det handlade mycket om 

min identitet, det har fått betyda mycket och det känns gott att kunna ge vidare det, man gör 

något gott liksom (Lisa) 

 

Här ger Lisa ett uttryck för att offline och online-identiteten är integrerade i varandra och som 

Cowan (2005) beskriver formar varandra i en reflexiv process. Lisa upplevde att det inlägg som 

kompisen delade via Instagram blev betydelsefullt för henne och hon beskriver hur hon ”tog det 

till sig och kopierade inlägget och la upp det” på sin egen Instagram. Cowan (2005) menar att 

reflexivitet och viljan att imitera andra är centralt i vår egen identitetskonstruktion. Då offline- och 

online-identiteten är integrerade i varandra används också reflexivitet och imitation på Instagram. 

Lisa beskriver hur hon kopierade och imiterade kompisens inlägg på Instagram och la upp det på 

sin egen Instagramprofil. På så sätt imiterar hon en annan religiös kvinnas identitetsnarrativ och 

införlivar det i sin egen identitetskonstruktion.   

 

Petra har också flera av bilderna på hennes Instagram med ord som handlar om styrka, kraft, fram-

gång, frihet och tro på sig själv. På en bild syns en av de grupper som hon arbetat med i kyrkan. 

Gruppen består bara av unga tjejer och till bilden står det bland annat att tjejerna ska påminna sig 

om att de är värdefulla och en obegränsad potential inom sig. På en annan bild står det ett citat 

med texten ”Lyssna inte på negativa människor utan tänk att ingenting är omöjligt”. Genom ett 

aktivt identitetsarbete menar Petra att hon fått en förändrad syn på sig själv och sin roll som kvinna 

inom kyrkan. Den aktiva kvinnorollen och aktörskapet över sitt eget liv och sin egen roll återkom-

mer och betonas av samtliga informanter.   

 

Även Kajsa beskriver en liknande process av förändrad syn, dels på sig själv men framförallt på 

just kvinnor och kvinnors roll i grupp. Hon menar att hon fått ändra sin bild av sin genusidentitet 

i mötet med Sisterhood. Hon beskriver hur hon tidigare haft negativa erfarenheter främst från 

sekulära sammanhang av normer och roller som förekommer bland kvinnor. I mötet med Sister-

hood fick hon en förändrad syn på genusidentitet och kvinnor i grupp. 

 

Jag har tidigare dömt bort tjejsammanhang i skolan och när jag var yngre som något stereotypt 

men helt plötsligt kände jag att jag hade hittat det jag saknat bland tjejer. Här [i Sisterhood] sät-

ter vi ett värde på varandra och uppmuntrar varandra. Jag insåg att Sisterhood finns för att 

motarbeta den kulturen som kan finnas bland tjejer och istället bygga något annat. Jag vill vara 
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med och bygga något nytt, ett sammanhang utan konkurrens, jämförelse, utseendefixering eller 

sånt (Kajsa)  

 

Kajsa menar att Sisterhood är en del av ett kollektivt narrativ om kvinnans plats i kyrkan som bidrar 

till att konstruera en ny typ av kvinnoroll.  

 

Framförallt så gillar jag att man inte identifierar eller beskriver kvinnan i förhållande till man-

nen. Det känns som att vi första gången i världshistorien bara ’Vi kan se på kvinnan bara för 

att kvinnan, alltså bara henne utan att ta in förhållandet till mannen i bilden. Inte jämföra hur 

en kvinna är i jämförelse med en man och så. (Kajsa) 

 

Enligt Conells m.fl. teori (2009) kring genusidentiet så kan en förändrad social praktik påverka vilka 

föreställningar som finns kring genus och genusidentitet. Genom att kvinnor leder samlingarna, 

arrangerar events och predikar inom Sisterhood tar kvinnor traditionellt manligt kodade uppdrag. 

Då den sociala praktiken förändras, det vill säga att kvinnor tar traditionellt manligt kodade uppdrag 

och roller förändras därigenom också synen på de genusnormer och genusidentitet enligt Conells 

teori. Kajsa beskriver förändringen: 

 

Kvinnor gör det, rörelsen. Det är kvinnor som undervisar, gör allting egentligen vilket får en 

att inte titta och reagera på att ’ah nu är det en manlig talare eller nu är det en kvinnlig talare’. 

När det bara är tjejer i ett rum så tänker man inte på att man är tjej, då är ju alla det. Då är det 

plötsligt neutralt. (Kajsa) 

 

Ammerman menar också, i samklang med Connell, att identitet konstrueras genom ett narrativ där 

en person förstår sig själv utifrån en handling och intar en roll som i sig är kapabel att agera på ett 

visst sätt och oförmögen eller motvillig att agera på andra sätt. Vi förstår på så vis oss själva utifrån 

de roller vi och andra runtomkring intar eller tilldelas (Ammerman, 2003). Inom Sisterhood tilldelas 

endast kvinnor samtliga roller under konferenser, events, föreläsningar och i poddcasts. Det möj-

liggör enligt Kajsa ett nytt sätt att se på kvinnan, som egen och inte i relation till den manliga 

genusidentiteten och de normer och handlingsmöjligheter som är kopplade till densamma. I Sister-

hoods arbete är en av aktörerna, det vill säga männen, inte med i den aktuella handlingen på så sätt 

att de varken fysiskt eller i samtalen tilldelas en roll. Ammerman lyfter också att den förkroppsligade 

handlingen är central, det vill säga musik, handlingar, gester och så vidare då de berättar en större 
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berättelse och signalerar vår plats i den (Ammerman, 2003). Colour Conference, den årliga konfe-

rensen för kvinnor inom Hillsong blir en fysisk plats där endast kvinnor samlas och förkroppsligar 

begreppet Sisterhood. Petra beskriver detta ”Sisterhood är något man lever ut, det är en form av 

tänk, jag är Sisterhood. Det är inte något jag går till, det är något jag är. Det ska vara en del av vår 

identitet och vårt liv” Genom att Sisterhood och Colour Conference skrivs ett annat narrativ fram 

där endast kvinnor fyller rollerna i identitetsnarrativet. Kajsa beskriver hur hennes första Colour 

Conference blev en viktig upplevelse för hennes identitet inom Sisterhood. 

 

Jag var på Colour Conference med riktigt bra undervisning från andra kvinnor. Det var väldigt 

ärliga berättelser, det är tusentals kvinnor själva i en och samma lokal. Man kan gråta tillsam-

mans, skratta tillsammans, fira och ja, det är väldigt öppet. Man bad till exempel för människor 

som hade det tufft i äktenskapet eller inte kunde få barn och sådana grejer, det känns extra 

starkt när man bara är tjejer. (Kajsa) 

 

 Petra resonerar likt Kajsa och menar att det finns en funktion med att samla tjejer enskilt: 

 

Jag tror verkligen det kan behövas samlingar där man bara ses tjejer och bara ses killar separat. 

Där killarna bara får träffas och så vidare just för att man går igenom olika grejer. Sitter man 

och pratar om hur det är att ha blivit mamma och få en förlossningsdepression, ja då kan det 

vara svårt för killarna att sitta med och prata om det. (Petra) 

 

I de här exemplen kopplas dock kvinnorollen explicit till äktenskap och moderskap vilket i sig är 

konventioner som ofta är förenade med normer för genus. Äktenskapet är traditionellt kodat 

heterosexuellt och barnafödande och reproduktion är också tydligt sammankopplat till en relation 

mannen. Bönen, undervisningen och de berättelser som delas under konferensen och berör dessa 

teman förstärker den individuella förståelsen av deltagarna som kvinnor som mödrar och fruar. På 

så sätt konstitutionernas en traditionell kvinnoroll men samtidigt tar kvinnor i samma sammanhang 

flera manligt kodade roller i form av ledarskap, offentliga framträdanden och undervisning. På så 

vis kan en dubbelsidig i genusidentiteterna som konstrueras inom Sisterhood ses i resultatet, något 

som också Tanya Riches påvisar i sin forskning om kvinnorollen i Hillsong (Riches, 2017). 

 

Ett exempel på det här parallella narrativet synliggörs i samtliga informanters svar då de både i bild 

och text på Instagram och i intervjuerna beskriver en kvinnoroll som kännetecknas främst av om-

sorg som en mor eller syster men också utvaldhet som en prinsessa och med styrka som en krigare. 
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I Petras och Kajsas svar beskriver båda hur Sisterhood ofta bemöts av fördomar. Kajsa hade själv 

fördomar om Sisterhood samlingarna med bara tjejer innan hon själv fick delta i möten och för-

ändrade sin bild. Petra beskriver de föreställningar som ofta kopplas till Sisterhood: 

 

Man har fått trotsa ganska fördomar, men jag har inte mött någon som gett det en ärlig chans 

som inte bevisats motsatsen. Det handlar väldigt lite om tjejigt och gulligt, det handlar mer om 

’We’re on a mission’. Jag skulle säga att om man går till kärnan av Sisterhood och vad vi tror 

på så är vi krigare. Mer krigare än vad vi är rosa och gulligull. (Kajsa) 

 

Lisa beskriver Sisterhood och dess kärna: 

 

Jag blir inspirerad av kvinnliga talare, Sisterhood och den grupp med kvinnor som finns inom 

Hillsong. Vi stärker varandra, vi är krigare och vi ska våga gå den väg som Gud kallat oss till 

att gå. Man ser sig inte alltid så men vi tror att Gud är vår kung och vi är hans döttrar, hans 

utvalda prinsessor med ett högt värde. (Lisa) 

 

Prinsessa- och Krigar-begreppen (warriors) återkommer både i informanternas svar och flera delade 

bilder på Instagram. Det syftar till Bobbie Houstons undervisning kring begreppen daughter – prin-

cess – warrior. Något som representerar den progression av kvinnors självbild gällande identitet, 

status och makt. Houston har initierat en så kallad ”Fight Club” där bland annat hashtagen #midday-

babymidday ingår där kvinnor inom Sisterhood uppmuntras att interagera med varandra via sociala 

medier för att be och sprida sina berättelser om hur de agerar mot kvinnoförtryck (Riches, 2017). 

Den kvinnliga genusidentiteten inom Hillsong ses som en pågående process, en pågående kon-

struktion, där kvinnor uppmanas av Houston att aktivt skriva sin egen historia och tillsammans 

konstruera sin kvinnoroll både offline och online. I denna konstruktion används också olika stra-

tegier för att presentera och konstruera sin identitet, något som också framkommer i samtalen med 

Lisa, Kajsa och Petra.  
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Instagram och identitetskonstruktion, olika strategier  
Det här avsnittet presenterar resultatet utifrån studiens andra frågeställning: 

Þ Vilka strategier används i konstruktionen av den religiösa genusidentiteten på Instagram? 

Här nedan presenteras de strategier som informanterna använt i sin identitetskonstruktion online 

på Instagram. Informanterna har använt flera strategier, bland annat motstånd och avstånd mot 

Instagram som en del i deras identitetskonstruktion. Ytterligare en strategi benämns här som alter-

nativ då Instagram använts för att utmana rådande genusidentiteter och normer kopplade till dessa 

samt viljan att möjliggöra nya sätt att konstruera en religiös genusidentitet. En sista strategi som 

framträder är att användningen av hashtags som ett sätt att skapa en kollektiv religiös genusidentitet 

och därmed utmana betydelsen av tid och plats.   

 

Hashtags och symboler: Kultur, sökbarhet och kollektivism  

Ett av kriterierna för urvalet av deltagare till studien var att alla deltagare vid flertalet tillfällen pub-

licerat bilder som anknyter till Hillsong Sweden och berör satsningar riktade mot kvinnor. Alla tre 

informanter har på olika sätt delat inlägg på Instagram som berört ovanstående och flera av de 

utvalda bilderna som legat till grund för intervjuerna har haft hashtags. Hashtags beskrivs både som 

en del av kulturen och som identitetsmarkörer, något som skapar sökbarhet för andra användare 

på Instagram samt något som skapar en kollektiv identitet. Ytterligare en aspekt som framkommer 

kring användandet av hashtags är att de är symboler som inom Sisterhood bär på ett religiöst iden-

titetsnarrativ som kvinna. 

 

Ammerman (2003) menar att signaler och symboler har en betydelse i det religiösa narrativet och 

den pågående identitetskonstruktioner. Genom signaler och symboler kan medlemmar inom den 

religiösa traditionen kännas igen även utanför den närmst kända sfären. Genom symboler, artefak-

ter eller andra signaler skapas en kollektiv identitet som signalerar medlemskap och tillhörighet till 

en grupp och därmed exkludering av andra. Kajsa berättar om hur hashtags blir en form av kollektiv 

kultur-och identitetsmarkör. 

 

Det blir ett kodspråk, en intimitet i det, att vi ’fattar’. Det är lite som att du har ett internet 

skämt, citat eller ord i din familj eller med dina vänner liksom. Inte för att folk ska känna sig 

utanför det är ju inte det man vill men, det är ju mer att det får en att känna en tillhörighet. 

(Kajsa) 
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Symboler förekommer vid flera tillfällen i Petrasbilder. Dels genom hashtags men också genom 

Sisterhoods logor på olika saker. På en bild är det ett armband med ett S. Petra berättar att de under 

en samling med Sisterhood fick armband att ha på sig.  

 

Det skulle vara så att varje gång dem kollade på sin arm så skulle de påminnas om vilka dem 

är och hur mycket tjejer som står bakom dem, som tror på dem. Något som påminner om 

vilka de är. Det blir som en samlad identitet, det blir en del av sig själv. (Petra) 

 

 På så sätt konstrueras en form av identitetsnarrativ och kollektiv identitet kopplad till en in-grupp 

som i detta fallet är Sisterhood gemenskapen.  

 

Lisa menar att hashtags bidrar till en sökbarhet. ”Om det är ett event som är globalt finns det en 

hashtag till det. Ju mer hashtags du använder desto fler når du ju, jag kollar ofta mer på hashtagens 

flöde än att jag går in på vem som lagt upp bilden och sådär.” Genom att använda hashtags på sina 

bilder bidrar man till det flöde av bilder som kopplats till en hashtag. Ammerman (2003) menar att 

sådana signaler skapar en interaktion mellan människor och skapar en kollektiv religiös berättelse 

där individerna kan utöka och utveckla berättelsen. Sådana signaler korsar också institutionella 

gränser då det kopplar samman deltagarnas privata upplevelse. Bobbie Houston, den kvinnliga 

ledaren för Hillsong globalt och den som initerat Sisterhood och Colour Conference startade en 

hashtag som hette Middaybabymidday. På bilderna som lagts upp under hashtagen syns kvinnor 

som äter lunch, är på jobbet eller tagit ett porträtt. Middaybabymidday initierade Houston som ett 

sätt att uppmärksamma det förtryck som kvinnor utsätts för dagligen och uppmuntra Sisterhood 

kvinnor världen över att i sin vardag bekämpa det förtrycket i både bön och handling. Sisterhood 

deltagarna uppmanades också att själva dela sina erfarenheter under hashtagen middaybabymidday. 

”När jag söker på en hashtag, till exempel den här [#middaybabymidday] så kan jag se en tjej i 

Brasilien som lagt upp något om det. Då blir det så tydligt att vi är systrar över hela världen som 

står tillsammans i bön.” (Kajsa) 

 

Instagram; motstånd, avstånd och alternativ  

Två av informanterna har använt strategin motstånd och avstånd när det gäller identitetskonstrukt-

ionen på Instagram. Kajsa och Lisa har vid olika tillfällen avstått från att använda Instagram i något 

de beskriver som en Instagramfasta. Ett avstånd från Instagram som har varierat i tid och omfattning. 

Fasta är en tradition inom flera religiösa traditioner men har sin bibliska grund i Tanach och sågs i 
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det gamla Israel som ett uttryck för sorg, ånger eller som en handling kopplat till bön (2 Sam 12:16-

23). I Nya Testamentet nämns den regelbundna fastan som ett tecken på fromhet (Luk 18:12). Att 

koppla samman en gammal biblisk tolkningstradition och ritual med moderna media kan ses som 

ett försök att möta och tolka moderniteten genom ett religiöst narrativ där fastan även kan inbe-

gripa avstånd från sociala medier. Instagramfastan har byggt på religiösa motiv för båda informan-

terna då de menar att jämförelsen och otillräcklighetstankarna som sociala medier bidrar till inte är 

förenligt med den identitet som människor och kvinnor de fått av Gud.  

 

Jag ser att Gud har skapat mig och att han älskar mig, han älskar alla människor och vi har ett 

otroligt värde i dem vi är. Vi har ett eget lopp att springa men jag kanske ibland tittar mig 

omkring, ser efter hur bra alla andra är, till exempel på Instagram och då kan jag känna mig 

otillräcklig, att jag inte är tillräckligt bra. Fast jag vet att det inte är sant (Lisa)  

 

Samtidigt beskriver båda två att deras avståndstagande kommit att förändras. Från att helt avbryta 

sitt användande har båda återgått till att använda Instagram, dock mer restriktivt både gällande att 

publicera och ta del av innehåll. En av anledningarna till att de återupptog Instagram var behovet 

av information från Hillsong. Hillsong beskrivs av alla informanter som aktiva på Instagram ”Ef-

tersom att Hillsong delar väldigt mycket information på Instagram kände jag att jag missade mycket 

så då följde jag bara kyrkans [Hillsongs] konton.” (Kajsa) 

 

Även om båda informanterna som tidigare använt motstånd som strategi idag är mer aktiva på 

Instagram framkommer en kluvenhet. Hillsong är en del av sociala media-kulturen och kyrkan 

lägger upp mycket av sin information om kommande händelser på Instagram. Ledare och deltagare 

på Hillsongs samlingar uppmanas också att publicera inlägg om kyrkan och sin egen tro. Lisa be-

skriver att hon blev inspirerad av sina vänner då hon gick Hillsongs bibelskola utomlands. 

 

Inom Hillsong finns det en kultur där man lägger upp saker [inlägg på Instagram] som har 

med Jesus, Hillsong och ens tro att göra. Jag tror att jag blev väldigt påverkad av det då alla 

mina vänner som jag umgicks med la upp storys som hade med sin tro och sin kyrka att göra. 

Det gjorde att jag kände att jag också ville göra det, jag kom in i den kulturen allt mer. (Lisa) 

 

Kajsa har idag delvis börjat sköta ett konto kopplat till en av Hillsongs församlingar i Sverige och 

beskriver sin kluvenhet till Instagramkulturen som finns inom kyrkan. 

  



 39 

Jag har fått mycket information från kyrkan den vägen [via kontot hon tar hand om], men där 

är jag också lite kluven, det är ju mest bilder inför event och samlingar och det är ju bilder för 

att folk ska hitta till vår kyrka. Men samtidigt tycker jag att det är lite synd att, jag kände liksom 

att jag själv behövde ha ett konto för att kunna följa kyrkan. Jag tänker att vi sätter folk i en 

sådan sists där de måste ha Instagram för att få information. De flesta följer ju fler än bara 

kyrkan och mår kanske dåligt. (Kajsa) 

 

De är också kluvna till hur de ska använda Instagram. Lisa berättar att hon blivit mer restriktiv igen 

med att publicera bilder och texter om sin tro efter tiden i Barcelona. När hon kom tillbaka till 

Sverige och högskolan förändrade hon sitt förhållningssätt till att publicera bilder och texter om 

sin tro, främst då hon har negativa erfarenheter av hur det mottagits av människor som inte varit 

aktiva inom kyrkan.  

 

När jag började master på min utbildning var det som att ingen visste om min tro och då var 

det på något sätt som att jag ville att de skulle lära känna mig innan, jag ville inte att de skulle 

döma mig. Jag tror att jag har blivit mer restriktiv med att lägga ut saker [inlägg på Instagram] 

som har med Gud att göra. Jag har varit rädd att bli dömd i förväg. (Lisa) 

 

Lisas erfarenheter kan ses som en typ av det Cowan (2005) beskriver som modifikation, det vill 

säga att hon anpassat sin identitetskonstruktion enligt rådande normer för att kunna delta och be-

hålla en meningsfull interaktion med dem som funnits i hennes sociala sammanhang.  När hon 

befann sig på bibelskola utomlands och umgicks med vänner som delade hennes religiösa identitet 

off-line blev det lättare för henne att själv också konstruera en religiös identitet online, något hon 

inte hade gjort på samma sätt tidigare. Normerna inom den grupp hon befann sig i påbjöd sociala 

medier som ett komplement till den religiösa identiteten off-line, det vill säga den andra formen av 

identitespresentations-strategi enligt Cowans typlogi. När Lisa sedan kom tillbaka till Sverige och 

påbörjade sin utbildning i en ny sekulär kontext fanns det andra typer av normer något som resul-

terade i att hon istället blev mer restriktiv med att presentera en religiös identitet online. Hon ger 

uttryck för en rädsla att bli dömd i förväg vilket kan ses som en rädsla för att stängas ute från 

delaktighet som fanns inom gruppen på hennes utbildning. Således upplevde Lisa olika potential, 

det vill säga olika valmöjligheter kring sin religiösa identitetskonstruktion vilket resulterade i en 

modifikation av hennes religiösa identitet online. En erfarenhet som också bekräftas i tidigare stu-

dier bland personer som varit restriktiva med att konstruera och presentera en religiös identitet 

online (se Lövheim, 2004: Newman, 2013).   
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Kajsa är också kluven till hur hon ska använda Instagram, inte på grund av rädsla för vad andra ska 

tänka utan av rädsla för att bidra till jämförelse bland tjejer. 

 

Jag insåg när jag scrollade mitt flöde att jag inte mådde bra av en enda bild, det är så mycket 

hets och jämförelse. Jag har blivit sugen på att skapa ett nytt konto igen där jag har ett koncept 

som ska vara upplyftande, framförallt för tjejer. För att stenhårt motarbeta det där med ’du 

måste lägga upp en bild där du känner dig snygg, filter och många likes’. Jag är ju sådan med, 

det påverkar mig jättemycket. Men jag skulle vilja att framförallt unga tjejer hade andra före-

bilder som superaktivt motarbetar kroppsfixering och normer. (Kajsa) 

 

Kajsa ger uttryck för en strategi som handlar om motstånd och alternativ. Hon berättar och ger 

flera exempel på att det finns tydliga normer för tjejer kring vad som ska synas på sociala medier 

och vill istället använda sociala medier för att erbjuda ett alternativ. Hon beskriver att det går att 

förändra synen på vad normalt är och tar upp ett exempel med en tjej på Instagram som ofta lägger 

upp bilder utan redigering, utan smink och därmed utmanar den rådande normen för hur en kvinna 

ser ut. ”När man ser hennes bilder är det som att man förstår att det är hon som är det normala, 

inte det där perfekta och redigerade.” Det Kajsa beskriver kan förstås som ett exempel på hur ett 

identitetsnarrativ kan skrivas om genom att nya erfarenheter, i det här fallet, ett nytt sätt att lägga 

upp bilder på sig själv, kan införlivas i genusnarrativet kring hur en kvinna kan, och bör, se ut.  

 

Kajsa fortsätter att beskriva sitt förhållningssätt till Instagram: 

 

Jag har kanske lagt upp tre bilder på Instagram sedan dess [sedan hon tog upp användandet 

av Instagram igen efter en tids avstånd], men då har det mer varit för att jag vill informera 

folk. De senaste bilderna jag har lagt upp har varit från reunions [återföreningar eg. övers.] 

med vänner från bibelskolan i Sydney. Jag tänker att det kan vara kul att mina andra vänner 

att veta att jag träffat dem. Sedan kanske de andra vännerna mår dåligt för att de inte var med 

så det är väldigt dubbelt. Jag tänker mycket på det där, hur jag ska förhålla mig till det. (Kajsa) 

 

Kajsa är den av de tre intervjuade som tydligast ger uttryck för den konflikt som Ziehe, 1994 & 

Giddens 1991) beskriver, det vill säga den utökade möjligheten att kontrollera sin identitetskon-

struktion genom aktiva val men också upplevelsen av press att ständigt utvärdera, kommentera och 
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organisera olika erfarenheter och möjliga val. Lisa beskriver också en liknande process med utvär-

dering och ett förändrat beteende. Först när hon gick från ett socialt sammanhang i Barcelona med 

normer kopplade till den religiösa identiteten till att påbörja sin utbildning och möta andra sekulärt 

förankrade normer. Hon berättar att hon nyligen också gått igenom sin egen Instagramprofil och 

tagit bort vissa bilder. 

 

Jag tror att min Instagram representerar ganska mycket vem jag är idag men jag kommer ihåg 

att jag för ett tag sedan försökte gå in och ta bort ganska mycket egobilder som jag hade lagt 

upp tidigare. Jag kände lite ’att palla det liksom att jag bara har massa bilder på mig själv, det 

är ju tråkigt.’ Så nu, när jag tittar på min Instagram så känner jag att det representerar mig 

eftersom att jag inte längre vill ha det här ’kolla på’ mig utan mer ha med människor och 

upplevelser. Så nu när jag tittar på min Instagram känner jag att det representerar mig, eftersom 

att det jag vill inte längre är ’kolla på mig’ utan mer ha med människor och upplevelser. (Lisa) 

 

På så sätt sker en aktiv identitetskonstruktion med flera olika strategier i form av motstånd och 

alternativ. Både Lisa och Kajsas resonemang skulle kunna liknas vid Giddens reflexiva process som 

sker i tydlig relation till applikationen Instagram. Instagram som kommunikativt format tillåter att 

användaren kan radera och redigera inlägg. Samtliga inlägg som en enskild lägger upp på Instagram 

blir ett flöde av bilder som Lisa beskriver att hon i efterhand har förändrat genom att ta bort vissa 

bilder, eller som Kajsa, valt att ta bort helt och skapa ett nytt konto och flöde. På så sätt blir In-

stagramflödet en digital form av ett biography of self, som individen förhåller sig till genom att för-

ändra, lägga till eller ta bort innehåll och därigenom förändra sin identitetskonstruktion.  

 

Ytterligare en aspekt av den kluvenhet som framträder i svaren gentemot användandet av Instag-

ram är en kluvenhet mot kulturen inom Hillsong att dela information på Instagram. Alla informan-

ter uppger att Hillsong har en kultur där sociala medier och Instagram är en stor del. Hillsong har 

användare på Instagram som lägger ut bilder på kommande händelser och samlingar men också 

för att visa vad som hänt i kyrkan tidigare. Lisa beskriver att det finns media-team som arbetar med 

sociala medier och fotar samlingarna som äger rum.  Hon menar att det tidigare var viktigt för 

henne att vara med på bilderna som togs och hon beskriver hur hon ofta efter en samling gick in 

på Instagram för att se om hon var med på bild. 

 

Goffman (2014) menar att identiteten är beroende av en social kontext där andra personer bekräf-

tar och därmed möjliggör ens önskade identitetspositionering. Genom att komma med på en bild 
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på Hillsongs officiella instagram blir man genom bilden bekräftad som en del av Hillsong som 

kyrka. Lisa menar också att det var viktigare att komma med på bild i början av hennes kontakt 

med Hillsong men att det idag inte är lika viktigt. ”Förr kunde jag bli besviken om jag inte kom 

med, det var viktigare då i början, men nu börjar jag känna att det inte spelar någon roll. Nu är det 

inte lika viktigt längre, jag bryr mig inte.” (Lisa) 

 

Då Lisa blev mer och mer säker i sin identitetsposition inom Hillsong och fick positiv respons från 

flera personer inom Hillsong bekräftades hennes identitetsposition som medlem i Hillsong. Gid-

dens (1991) menar likt Goffman att den sociala kontexten som samspelet mellan individens posit-

ionering och responsen från andra gällande denna skapar betydande erfarenheter. Erfarenheter 

som samlas till en biography of self där erfarenheterna skapar en stadga till jaget och den pågående 

identitetskonstruktionen. Lisas beskrivning av hur hennes syn på medverkan på Hillsongs bilder 

förändrats skulle kunna vara ett resultat av sådana erfarenheter där bekräftande erfarenheter och 

att hon gestaltades på Hillsongs officiella Instagram gav en stadga till hennes egen identitet som en 

del av Hillsong. Det i sig skapade en tillhörighet och en stabilitet i den egna religiösa identiteten.  

 

I samtalet med Petra framkommer att hon aldrig känt ett behov av att ta avstånd från Instagram 

som de andra informanterna. Hon menar istället att strategin bör vara att erbjuda ett alternativ där 

man aktivt väljer vilka man följer och vilket innehåll man tar del av på Instagram. Petra beskriver 

det som ett aktivt val: 

 

Jag tycket inte att lösningen är att hoppa av utvecklingen, men det jag säger till tjejerna är att 

de inte ska följa de där kontona som får dem att må dåligt. Följ inte de där människorna som 

får dig att se ner på dig själv. Jag tror att man aktivt måste styra sig själv och hjälpa unga tjejer 

att förstå att det faktiskt går att välja vilka man följer. (Petra) 

 

Petra formulerar ett förhållningssätt till identitet som en pågående process där individen kan göra 

aktiva val. Ammerman (2003) menar att det då det finns flertalet möjliga positioneringar skapas ett 

behov av en aktiv identitetskonstruktion. Då signifikanta kollektiva identiteter gör sig gällande och 

individen upplever en konflikt dem emellan krävs ett aktivt identitetsarbete. Det aktiva identitets-

arbetet sker även på sociala medier där det krävs ett aktivt identitetsarbete för att inte hamna i en 

identitetskonflikt med flera signifikanta identiteter. Det aktiva identitetsarbetet handlar främst om 

att välja vilja aktörer man väljer att förhålla sig till på Instagram, vilka man väljer att följa. Petra 
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beskriver att det ökade utbudet av identitetspositioneringar påverkat hur man förhåller sig både till 

sig själv och andra. Hon menar att Instagram och sociala medier förändrat det.  

 

Jag pratade med mamma om det här för ett tag sedan. När hon växte upp så fanns ju hon, 

hennes grannar och hennes klass liksom, det var dem hon behövde förhålla sig till. Då kände 

man sig ganska bra. Men nu finns liksom hela världen i en skärm [syftar på Instagram på 

telefonen] och det gör att det alltid finns någon annan att jämföra sig med. (Petra) 

 

Kajsa och Lisa beskriver att Instagram och de möjliga identitetspositioneringarna kommit i konflikt 

med andra signifikanta identiteter vilket lett till att de använt sig av både avstånd, motstånd och 

alternativ som strategi i sitt aktiva identitetsarbete där flera identiteter kommit i konflikt. Samtliga 

informanter använder nu alternativ som strategi i relation till sociala medier och beskriver det som 

ett aktivt arbete.  Kajsas avslutande ord synliggör det här sökandet efter nya sätt att använda sociala 

medier och utmana normer. 

 

Jag älskar att många tjejer som till exempel är stora rent fysiskt lägger upp bilder, de liksom 

superaktivt motarbetar den här kroppsfixerings… vad ska jag kalla det, normen. Det gillar jag 

starkt. Jag skulle också vilja göra något sådant för unga tjejer, erbjuda något annat, men jag har 

inte hittat mitt koncept än. (Kajsa) 
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Sammanfattande slutsatser  

 
Studiens syfte har varit att undersöka vilken genusidentitet som konstrueras bland troende kvinnor 

inom Hillsong Church och hur Instagram använts i det identitetsarbetet. Två frågeställningar har 

lett arbetet och varit följande:  

 

Þ Vilka religiösa genusidentiteter konstrueras på Instagram bland unga kvinnor inom 

Hillsong?  

Þ Vilka strategier används i konstruktionen av den religiösa genusidentiteten på Instagram? 

 

En kvalitativ studie där informanternas berättelse står i centrum och med intervjuer som främsta 

metod blir ofta resultatet mångfacetterat. Intervjuernas syfte har varit att ge informanterna möjlig-

het att utifrån en ganska fri struktur få berätta om sina erfarenheter av något så komplext som 

identitetskonstruktion offline och online. En sådan design gör att olika koncept och insikter fram-

träder samtidigt. Studiens resultat visar att flera identitetspositioner är möjliga inom Sisterhood och 

att den religiösa genusidentiteten som konstrueras är mångsidig. På samma sätt framträder olika 

strategier gällande identitetskonstruktion på Instagram och de motiveras på olika sätt.  

 

Kvinnorollen kopplas främst till omsorg, socialt ansvarstagande och utvaldhet men också, dock 

mindre utvecklat, som en aktiv ledare och krigare. Omsorg och socialt arbete är centralt i Sister-

hood där varje samling, förutom gemenskap, innefattar ett socialt fokus med olika projekt för bland 

annat ensamstående mammor, cancersjuka, äldre eller hemlösa. Kvinnornas omsorg och sociala 

ansvar uppmuntras även utanför den egna gruppen kvinnor. Samtidigt framkommer vissa begräns-

ningar för hur tjejer kan och bör visa omsorg där samtal om livsfrågor och mående inte äger rum 

mellan könen i lika stor utsträckning som mellan tjejer inom kyrkan.  

 

En annan aspekt av den kvinnoroll som konstrueras på Instagram är en aktiv kvinnoroll där flera 

bilder som publicerats uppmanar kvinnor att ta plats, följa sina drömmar, leda andra och vara fö-

rebilder. I Sisterhood och Colour Conference förekommer endast tjejer i samtliga uppdrag som 

konferenser, events, föreläsningar, mediateam, musik och poddcasts. Inom Sisterhood konstrueras 

en social praktik som därav utgår från kvinnan och placerar henne i traditionellt manligt kodade 

uppdrag som särskilt en informant menar påverkar synen på kvinnan som egen och inte i relation till 
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mannen. Något neutralt. Sisterhoods sociala praktik påverkar det genusnarrativ som formuleras ge-

nom handlingar, ritualer och situationer i den sociala praktiken. Något som i sin tur påverkar vilka 

valmöjligheter och identitespositioner som blir möjliga för en kvinna inom Sisterhood och Hillsong 

Church. Samtidigt framkommer att de teman som ofta förekommer på samlingarna är äktenskap, 

moderskap, familjebildande och känslor. Konventioner som traditionellt är förenade med olika 

normer beroende på kön. Äktenskapet är traditionellt kodad heterosexuellt och barnafödande, re-

produktion och familjefrågor är också tydligt kopplade till rollfördelning mellan könen. På så vis 

äger parallella narrativ rum i genuskonstruktionen bland informanterna, ett kopplat till traditionellt 

kvinnligt kodade roller och ett kopplat till traditionellt manligt kodade roller. På så vis framkommer 

två delvis motstridiga narrativ, ett traditionellt narrativ där kvinnans roll främst konstrueras utifrån 

traditionellt kvinnliga områden samtidigt som den sociala praktiken inom Hillsong Sisterhood 

främjar kvinnors synlighet i traditionellt manliga områden som ledare, predikanter, musikprodu-

center och artister. Det går inte att utifrån studiens begränsade resultat dra några generella slutsat-

ser. Men informanternas upplevelser indikerar att Sisterhoods sociala praktik och den genusidenti-

tet som konstrueras delvis bidrar till en separation mellan könen något som Maddox (2013) tidigare 

påvisat men också främjar kvinnors kompetens och förmågor inom traditionellt manligt kodade 

områden som Keys studie (2017) visat. 

 

De strategier som framträder i studien är motstånd, avstånd, alternativ och modifiering.  

Samtliga informanter har på olika sätt använt sig av modifiering och anpassat sina strategier på 

Instagram beroende på social kontext och respons från omgivningen. En av informanterna i stu-

dien utgör ett tydligt exempel på det då hon under sin tid på bibelskola var mer frekvent med att 

använda Instagram som redskap för att konstruera en religiös identitet då det påbjöds i den sociala 

kontexten. Det blev ett sätt att upprätthålla och stärka de sociala kontakterna. När samma infor-

mant senare kom till en sekulär kontext i Sverige blev hon mer restriktiv med att konstruera en 

religiös identitet online för att inte uteslutas ur det sociala sammanhanget hon hade på sin utbild-

ning. Att unga begränsas i sin religiösa identitetskonstruktion online på grund av rädsla för fördo-

mar eller den aktuella gruppens normer och respons stöds också av flera tidigare studier (Newman, 

2013: Håpnes och Rasmussen, 1999: Lövheim, 2004).  

 

Något annat som framträder är att det kan skapa en stress då personen hela tiden behöver ta ställ-

ning och förhålla sig till en eventuell identitetskonstruktion online. Sernhede (1996) menar att ka-

paciteten att iaktta, förstå och kommentera oss själva och andra är utmärkande för unga i senmo-

derniteten, något som studiens informanter också ger uttryck för. I den religiösa identiteten som 
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konstrueras online bland studiens informanter finns en tanke om representation, något som av en 

deltagare beskriver som att vara en reklampelare för Gud. Att den enskildes berättelse om sin tro har 

en representativ funktion och gör den praktiserande till ett ideal för kristenheten har Mobergs 

(2013) studie också visat. Det i sig ställer krav på individens val i identitetskonstruktionen och 

förlägger ett ansvar hos individen som i föreliggande studie inte upplevs helt oproblematiskt. En 

av studiens deltagare beskriver en bevisbörda och en stress att inte framställa den kristna tron eller 

Gud på ett korrekt sätt. Stressen över representation och rädslan för att mötas av fördomar leder 

också till att strategierna motstånd och avstånd använts där deltagarna på olika sätt tar avstånd från 

Instagram.  

 

Hashtags och symboler används av samtliga deltagare i de inlägg de publicerat på Instagram och 

ses som en strategi för att konstruera en kollektiv religiös genusidentitet. Med hjälp av hashtags 

och symboler kopplas det egna narrativet som troende kvinna till det kollektiva narrativet om 

Sisterhood. Det utmanar både tiden och platsens betydelse för identiteten då hashtags skapar en 

sökbarhet där medlemmar inom gruppen kan kännas igen utanför den närmsta sociala sfären. An-

vändandet av hashtags i identitetskonstruktionen stärker också den enskildas identitet, något som 

beskrivs av en informanterna som en samlad identitet som påminner om vilka vi är, en del av sig själv. På så 

sätt är hashtags en form av symbol som signalerar ett medlemskap och en tillhörighet till en grupp 

och det kvinnliga nätverket Sisterhood. Det blir också en del av en gruppkultur där hashtags utfor-

mas på ett sådant sätt att personer utanför den sociala och kulturella kontexten i Sisterhood inte 

förstår dess innebörd. Upplösandet av plats och tid är ett kännetecken för den post-moderna tiden 

och skapar nya möjligheter för identitetskonstruktionen vilket Giddens (1991) tidigt förutspådde 

och benämnt som urbäddingsmekanismer. Mekanismer där sociala relationer lyfts ur sitt lokala 

sammanhang och tid och rum är frikopplade. Ett sådant konkret exempel på en sådan urbädd-

ningsmekanism är de relationer som knyts i Hillsong Sisterhoods globala kampanjer. De möjliggör 

digitalt deltagande över hela världen vilket också framkommer ibland annat Kajsas svar. Frågan blir 

ju om sådana globala kampanjer faktiskt också mobiliserar kvinnor till påverkan i sin vardag. Kan 

ett kollektivt identitetsnarrativ stärka kvinnors självbild och identitet på ett sådant sätt att de intar 

nya roller i sin levda vardag och stärker sina positioner även utanför sin religiösa praktik kopplat 

till Hillsongs verksamhet?  

 

Tidigare studier har visat att den identitetskonstruktion som görs på sociala medier styrs av normer, 

relationer och en vilja att delta i en viss kultur (jmfr Björk, 2017; Kitchin, 1999; Sundén, 2002; 

Håpnes & Rasmussen, 1999).  Både Lisa och Petra ger uttryck för att de vill visa upp en bild av 
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deras religiösa liv som något attraktivt och roligt snarare än moraliskt uppbyggande eller sant. Det 

skulle kunna ses som ett sätt att modifiera sin religiösa identitet och berätta ett narrativ som passar 

väl in i den rådande senmoderna kulturen. Baumans (2008) menar att senmoderna samhället präglas 

av marknadens mekanismer. Marknadsregler blir ersätter andra livsregler och individer utvecklar 

egenskaper som efterfrågas på det sociala medlemskapets marknad.  Att göra sig själv och sitt liv 

till en säljbar vara är varje enskild persons skyldighet enligt den marknadiserade senmoderniteten. 

Baumandet menar att ansvaret således har flyttats till individen gällande självförverkligande och 

den individens behov. I studien främträder att Lisa upplever en bevisbörda och tungt ansvar när 

det gäller att konstruera en religiös identitet och ett kristet liv. Något som kan ses som en reaktion 

på det självansvar som senmoderniteten förlägger hos individen.  

 

Avslutningsvis, i linje med Ammermans (2003) syn på identitet, framkommer religiös genusidenti-

tet, liksom identitet generellt, som något rörligt, mångdimensionellt och föränderligt. Studiens re-

sultat visar exempel på strategier i ett aktivt identitetsarbete bland unga kvinnor inom Hillsong där 

Sisterhood och Colour Conference möjliggör ett utrymme för en förhandling av genusidentiteten. 

Kvinnorollen som konstrueras av informanterna är mångsidig och överskrider inom ramen för 

Sisterhoods verksamhet traditionella könsnormer. Hur kvinnors erövrade kompetens och för-

mågor inom traditionellt manligt kodade områden som undervisning och ledarskap påverkar kvin-

nors syn på deras roll utanför Sisterhoods sociala praktik vore ett intressant ämne för vidare studier. 

En fördjupande studie på vilka sätt kvinnor görs till producenter och inte enbart konsumenter av 

teologi inom Hillsong samt vilka följder det får för hur teologi och ritualer genomförs och tolkas 

vore en intressant frågeställning att ta vidare. Om en sådan förändring skulle kunna påvisas vore 

också intressant att analysera vilka symboler och teman som i så fall framträder och hur dessa kan 

kopplas till idéer om genus och identitet.  

 

 

 

 

 

 

 



 48 

Avslutande ord  
Avslutningsvis vill jag återvända till eleven i korridoren som frustrerat vände sig emot det hon 

upplevde som en svartvit diskussion kring identitet. Genom att istället se identitet som något för-

änderligt, en ständigt pågående process som både kan utmana och befästa rådande normer och 

roller blir kritiska diskussioner kring identitet och genus viktiga. Sådana utrymmen för förhandling 

i en miljö som påbjuder olika identitetspositioner är viktigt för att unga ska ges möjligheten att 

reflektera över sin egen identitet och dess påverkan på och utav den sociala kontexten.  Skolan kan 

bli ett sådant utrymme men det krävs fördjupade kunskaper om identitetskonstruktion. Studier 

visar att religion i undervisningen ofta konstrueras som något statiskt, oföränderligt och med brist 

på individuella valmöjligheter (Jmfr Kittelmann Flenser, 2015: Karlsson, 2015: Osbeck & Lied, 

2012). Föreliggande studies resultat tillsammans med tidigare studier (jmfr Ammerman, 2003; Pen-

nington, 2018;  Key, 2017; Lövheim, 2004,2008) visar att religiös identitet måste förstås som något 

mer komplext vilket också bör få inverkan på religionsundervisningen och lärares förståelse för 

religiös identitet och genus. På så vis bidrar förhoppningsvis studien till en fördjupad kunskap och 

förståelse för identitetens föränderlighet, dess möjligheter och begränsningar och hur jag som lärare 

kan undervisa och samtala om identitet, religion och genus på ett mer komplext och nyanserat sätt. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – intervjuguide 

Instagram som applikation för kommunikation och identitetsskapande
  
 

• Vilken roll har Instagram för dig i ditt vardagsliv? Vilken funktion har instagram?   
• Påverkar din närvaro på Instagram hur du ser på dig själv? På vilket sätt? Varför/varför inte?  
• Hur använder du instagram för att uttrycka din identitet?  
• Hur upplever du Instagram som forum för kommunikation?  

 
 
 
 
Instagram och religiös identitetspresentation 
 

• Hur ser du på bilden av dig på Instagram, är det en direkt avbildning av ditt liv ”offline”? Finns det någon 
skillnad mellan instagramidentiteten och offlineidentiteten? Hur skulle du beskriva den skillnaden? Hur 
skulle du beskriva den överensstämmelsen? (Cowan, en interaktiv identitetskonstruktion – den externa 
identiteten formar den inre identiteten) 

• Kan andras reaktioner på Instagram påverka dig? Alltså att folk till exempel gillar eller inte gillar en bild, 
kommentarer eller liknande? (kopplingar till egna bilder och andras kommentarer) 

• Några av dina bilder på Instagram berör ju tydligt din tro och din aktivitet inom Hillsong – varför väljer 
du att lyfta fram din tro på Instagram? Hur upplever du att inlägg om kristen tro tas emot på sociala 
medier?  

• Hur upplever du att din kristna identitet och hur du uttrycker den tas emot av andra i din vardag utanför 
kyrkan? Till exempel på jobbet eller på din utbildning?  

 
 
 
Religiös identitet och religiös genusidentitet  
 

• Hur skulle du beskriva att din tro påverkar dig och din syn på livet? (dig själv, andra, din tid, dina egen-
skaper, din familj, din roll, ditt jobb osv)  

• Hur skulle du beskriva Guds roll i ditt liv? 
• Hur skulle du beskriva relationen mellan din syn på Gud och din syn på dig själv?  
• Har din syn på Gud och dig själv förändrats något under din tid som troende? På vilket sätt?   
• Sisterhood arbetar ju för och med kvinnor i Hillsong Church – hur kom du i kontakt med dem?  
• Vad var det som gjorde att du blev kvar och valde att återkomma till deras arbete?  
• Vad innebär/betyder Hillsong Sisterhood för dig personligen?  
• Hur skulle du beskriva synen på kvinnorollen inom din kyrka och inom Sisterhood? Är det en kvinnoroll 

du själv kunnat identifiera dig med?  
• Hur upplever du att synen på kvinnorollen inom din kyrka stämmer överens med synen på kvinnan utan-

för din kyrkas sammanhang? På vilket sätt överensstämmer den? På vilket sätt skiljer den sig?  
 
 


