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1 Inledning
”Den religiösa gruppen” har och är ett väl omdiskuterat ämne i den akademiska världen.
Relationerna mellan medlemmar, till ledaren och det övriga samhället har analyserats på flera
håll. För att kunna diskutera den religiösa gruppen (och dess utformning) i ett vidare
sammanhang, behövs först en kort genomgång gällande vissa begrepp. Det påstås att vi idag
lever i ett så kallat postmodernt samhälle. Begreppet i sig är väldigt otydligt och används inom
flera vetenskapliga områden. Den huvudsakliga inställningen är att vi inte förlitar oss på
övergripande ideologier, religioner eller metafysiska system. Våra föreställningar (religiösa
såväl som vetenskapliga) är sociala konstruktioner och vidare tar vi avstånd ifrån tron på den
ultimata sanningen, de stora berättelserna och de övergripande teorierna. Det talas istället om
en samexistens av varierande och situationsberoende livssyner, vilken har betecknats
pluralism. Denna beskrivna hållning ska vidare ha inverkat på andligheten och spiritualiteten i
vår tid.1
Det har funnits flera teorier kring begreppet sekularisering till exempel har forskare fört fram
en teori om att världen allt mer närmar sig en sekulariserad inställning gentemot religion.
Man menade alltså att allt fler av samhällets institutioner hade börjat stöta sig ifrån religionens
påverkan samt att det vetenskapliga, rationella tänkandet leder till att religionen med tiden blir
näst intill överflödig. Denna inställning har dock ändrats och de flesta (men inte alla)
religionssociologer idag skulle antagligen ställa sig på den motsatta sidan. Den kända
religionssociologen Peter Berger är en av dessa. Han menar att det inte finns någon anledning
att anta att religionen, för individen, kommer att spela en mycket mindre roll i detta
århundrade. Istället kommer den religiösa impulsen fortsätta prägla människans liv. Den
”Religiösa impulsen” var ett begrepp han utvecklade vilket inkluderar människans sökande
efter en mening som når bortom den empiriska tillvarons begränsade rum i denna värld.2
Streetchurch är en relativt ny organisation (startades 2004) och finns bland annat verksam på
Internet. Själva beskriver sig gruppen vara ett nätverk av kristna från olika kyrkor och
samfund som tröttnat på att sitta i de allt glesare kyrkobänkarna. Istället har man flyttat ut en
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”levande kyrka” i samhället med koncentration på krogar, inneställen, folkfester och
framförallt musikfestivaler vilka man besöker under sommaren. Det är alltså en ”gatans
kyrka”. Medlemmarna har olika bakgrund och beskrivs tillhöra olika kristna samfund men
med samma mål: Att få så många som möjligt att möta Jesus och få frälsning.3 Gruppen är
dock inte helt ensam med detta koncept.4 Pannkakskyrkan är en ungdomsorganisation som
startade för några år sedan med samma längtan som Streetchurch, att få ut kyrkan på gatan.
En grupp i sig har beskrivits vara viktig för individen samt ha stor betydelse för individens
möjligheter att vidmakthålla den subjektiva verkligheten. Vidare att individen i ett
pluralistiskt samhälle, står i bestämd relation till flera grupper. Detta inkluderar bland annat
studiekamrater, idrottsorganisationer, familjen, församlingen. I den religiösa gruppen är det
självklart framförallt religionen och de religiösa aktiviteterna som utgör den gemensamma
erfarenheten.5 Dessa tankar tas dock upp mer under teoridelen i detta arbete.
1.1 Syfte
Tanken med denna uppsats är att försöka urskilja vilken form av grupp som Streetchurch är
och därmed se om det är en religiös grupp och i så fall hur detta visar sig. Vidare att försöka
se om gruppen kan sägas ha en utvecklad missionsverksamhet och i så fall hur detta visar sig i
det undersökta materialet. Om där finns en vilja att missionera ska det även undersökas vilken
målgrupp (om det finns en sådan) som gruppen framförallt inriktar sig på. Vidare ska sedan
rörelsens verksamhet, inriktning och utformning sättas i relation begrepp som sekularisering,
andlighet och ungdomskultur. Det är viktigt att nämna att jag inte ämnar finna exakta och
slutgiltiga svar med denna undersökning, utan istället ge ett exempel på hur en grupp av
människor med religiös övertygelse har rättat sig (och på vilket sätt) efter senmoderna
tendenser. Tanken är att beröra forskningsfältet kring nya religiösa grupper samt deras
påverkan på och av samhället med nya infallsvinklar samt ta fram möjliga orsaker till varför
Streetchurch organisation och verksamhet ser ut som den gör idag. Eftersom gruppen ser ut
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som den gör (alla kristna men från olika samfund) och gemensamt arbetar aktivt mot ett
gemensamt mål, berörs forskningsfältet på ett nytt sätt och kan sägas ha ett bra
forskningsvärde. Förhoppningsvis kanske denna uppsats kan inspirera framtida
undersökningar.
1.2 Problemformulering
Kan Streetchruch ses som ett uttryck för senmoderna tendenser?
-

På vilket sätt anpassar sig gruppen till ungdomskulturella drag?

1.3 Avgränsningar
Uppsatsen behandlar inte alla de verksamma Streetchurch grupperna i Sverige då det finns
flera utspridda i hela landet, utan berör grupperna i Malmö och Stockholm. Det finns dock två
stadsgrupper i Stockholm och det kontaktades endast med en av dessa, den som var verksam i
förorten Bro. En analys görs endast på fyra av de biblar som gruppen har till sitt förfogande,
detta på grund av tidsbrist samt denna uppsats begränsade sidantal.
1.4 Disposition
Kunskapsbakgrunden består framförallt av begrepps- och teoridelen. Då denna undersökning
kan påstås ha en ny inriktning är forskningsöversikten inte särskilt lång och Metod- och
materialdelen behandlar framförallt nytt och ”levande” material.
Resultatdelen består av redovisningar av observationstillfällena (alla berörda personers namn
är ändrade). Dessa beskrivs i berättande form. Vidare redovisas intervjun med grundaren Nils
med både frågor och svar. Tillslut redovisas kortare textanalyser av fyra utvalda biblar vilka
bland annat delas ut av gruppen samt finns att köpa på deras hemsida.
I diskussionskapitlet är tanken att jämföra det resultat som redovisas med varandra samt
sammanföra med de begrepp som tas upp under kunskapsbakgrunden. Det senare utvecklas
till slut under Slutsatsdelen.
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2. Kunskapsbakgrund
2.1. Begrepp och teori
Kort sammanfattat innebär sekulariseringsbegreppet att allt fler av samhällets institutioner
drar sig undan religionens inflytande. Under moderniteten sattes det vetenskapliga och
rationella tänkandet i centrum vilket ledde till religionen ansågs vara onödig (åtminstone i
relation till de nya tendenserna). Geels framhåller att Max Weber t.ex. menade att ”världen
håller på att vakna upp ur en förtrollning”. 6 Naturkatastrofer, epidemier etc. ansågs inte längre
vara ett resultat av guds vrede. Forskare idag försvarar dock inte längre tanken att
sekularisering hör samman med modernitet. Peter Berger var en av de religionssociologer som
totalt ändrade åsikt och påstod att det inte finns någon anledning att anta att religionen (för
individen) kommer att spela en mindre roll i det tjugoförsta århundradet. Den religiösa
impulsen beskrivs som människans sökande efter en mening som når bortom den empiriska
tillvarons begränsade rum i denna värld och den har varit ett av mänsklighetens varaktiga
särdrag. För att utplåna denna krävs inget mindre än artens mutation.7
Owe Wikström och Antoon Geels diskuterar i Den religiösa människan- en introduktion till
religionspsykologin, att när ”en människa i ett pluralistiskt samhälle får en intensiv religiös
upplevelse och saknar symbolsystem att tolka den med, då kommer hon att söka ett sådant.
Detta kan göras på flera sätt. En möjlighet är att läsa texter av andra personer, som
vederbörande tror har haft liknande upplevelser… Nu vet hon att hon inte är ensam om sin
upplevelse, att hon inte är konstig på nått sätt”.8 Exempel på detta tas även upp i boken. Det är
av vikt att nämna att denna tanke framförallt sammankopplas av författarna och sätts i relation
till mystik och österländskt inspirerade rörelser.
Det finns en möjlighet att skilja mellan tre typer av sekularisering: på en samhällelig, en
organisatorisk och en individuell nivå. Att det sociala livet i ett samhälle påverkas mindre av
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religionen, resulterar dock inte direkt i att individer blir ateister. Istället har flera forskare
påstått att en möjlig konsekvens av samhällelig sekularisering kan vara att det uppkommer en
marknad för individuella religiositeten och livsåskådningsmässiga behov.9
Gruppen har stor betydelse för individens möjligheter att vidmakthålla den subjektiva
verkligheten. I ett pluralistiskt samhälle står varje individ i en bestämd relation till en eller
flera grupper (t.ex. familjen, församlingen, kompiskretsarna). Gruppens betydelse för
individen handlar framförallt om att personen ifråga behöver en social struktur vilken består
av institutioner och grupper. Om en religiös verklighetsuppfattning skall kunna bibehållas
behövs det en signifikant interaktion, alltså ett betydelsefullt samspel med andra personer
(vilka är viktiga för individen). Ett sådant samspel pågår det dock inom den enhet i den
sociala strukturen som kallas för referensgrupp vilket innebär att ett antal personer delar
gemensamma intressen och aktiviteter med varandra. I den religiösa gruppen är det framförallt
religionen och de religiösa aktiviteterna som utgör den gemensamma erfarenheten, alltså t.ex.
värderingar och normer. För att kunna behålla en idévärld behövs alltså i regel ett
kommunikationssystem som förmedlas mellan människor, ansikte till ansikte. Det har
diskuterats om att det även fungerar att behålla en idévärld enbart genom att läsa texter. Detta
ska dock inte vara hållbart under en längre tid. Varje referensgrupp innehåller ett antal roller,
dvs. ett antal positioner som medlemmarna intar i det sociala samspelet. När man intar en roll
kan gruppen reagera på olika sätt, den förstärker den individuella rollidentifikationen men
reagerar samtidigt med förväntningar. Krav ställs därmed på individen och om dessa inte
uppnås kan en konflikt uppstå.10
Hand i hand med diskussionen kring den religiösa gruppen och dess roller ligger diskussion
om en persons identitet. Sociologen Hans Moll (1976) anser att den gemensamma tolkningen
av verkligheten, kort sagt, är en förutsättning för den sociala identiteten och dess utveckling.11
En intressant vinkling för den här uppsatsen är hur individen och gruppen agerar när man
konfronteras med en annorlunda synsätt i det samhälle man lever i.
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Gällande diskussionen kring ungdomskultur menar Göran Larsson i Talande Tro: Ungdomar,
religion och religiositet att moderniteten har lett till att det kulturella utbudet och
valmöjligheterna för ungdomar har ökat. T.ex. så har Sverige gått från att ha varit ett relativt
homogent land ”när det gäller den etniska, språkliga, kulturella och religiösa
sammansättningen till att bli ett heterogent och mångkulturellt samhälle”. Vidare har de ökade
möjligheterna inom informations- och kommunikationsteknologin resulterat i ökad kontakt
med ”främmande” kulturer och religioner, ett faktum som Larsson menar skapat både nya
möjligheter och problem.12 Gällande diskussionen kring ungdomar och
sekulariseringsprocessen så hänvisar Larsson till Magnus Hagevi som menar att många
ungdomar ännu verkar ha ett intresse för religions- och livsåskådningsfrågor. Enligt Hagevi
förefaller det som om: ”generation X (personer som föddes under 1960- och 1970-talet och en
bit in på 1980-talet) har avslutat eller brutit den sekulariseringstrend som pågått i över hundra
år.” 13 Alltså, även om situationen inte är sådan att ungdomar i denna generation gick i kyrkan
lika mycket som 40-talisterna, så finns där ett uppenbart intresse för tro- och
livsåskådningsfrågor. Vidare att menar han att denna utveckling inte har att göra med om en
individ fått en ”religiös” uppfostran i hemmet eller en religiös uppfostran i skolan eller
konfirmerats.
För att söka en förklaring i barns och ungas intresse för religion hänvisar Larsson till Thomas
Luckmanns teori om en ökad privatreligiositet. Denna menar att både unga och gamla
personer har en grundläggande längtan och ett grundläggande behov av transcendens men att
intresset för de så kallade ”gamla religiösa institutionerna” samt deras påverkan på samhället
och individen i sig, har minskat. Intresset ska alltså inte ha minskat utan kanaliserats från den
offentliga sfären till den privata sfären. Kort sagt verkar privatreligiositeten formas av ett
svagt förtroende för traditionen. Samtidigt verkar den dock, generellt sätt, passa in i den
senmoderna människan och hans/hennes krav.14 Till slut vill dock Larsson framhäva att
dagens processer inte nödvändigtvis producerar mer privatreligiositet än radikala
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strömmingar, utan att det för ungdomar verkar vara lika lockande med båda alternativen. Det
är alltså omöjligt att helt konkret påvisa att det ena eller det andra alternativet har mer eller
mindre påverkan inom det svenska samhället.15
Paul Heelas och Linda Woodhead har i Spiritual revolution kommit fram till att spiritualitet är
ett uttryck för en massiv subjektiv vändpunkt. Skifte från ”life as” (liv som) – ett liv som
plikttrogen hustru, make, far, ledare etc. m.a.o. våra sociala roller – till ett subjektivt liv. Detta
innebär alltså ett liv där individen sätts i djup förbindelse med självet i relation till andra.
Religion hör därmed samman med ”life as” medan spiritualitet hör samman med det
subjektiva livet.
Vidare menar författarna att spiritualitet främst berör en privat upplevd form av religiositet,
medan religion står för en institutionaliserad och ritualiserad aspekt. Författarna anser att den
så kallade ”congregational domain” (alltså på församlingsnivå kopplat till kristen institution)
alltid kommer att vara underordnad den holistiska miljön (andlighet, spirituella rörelser) då
den senare är närmare den subjektiva prägel och passar bättre till den ”västerländska”
sekulariserade kulturen.16
2.2. Forskningssöversikt
When prophecy fails är en studie som presenteras av Leon Festinger och hans medarbetare.
Författarna valde man att infiltrera en sekt under mitten av 1950-talet vilka trodde att
domedagen skulle inträffa inom bara några månader. Tanken var att se hur dessa människor
reagerade när detta inte hände. Studien i sig är en utveckling av teorin om kognitiv oenighet
specialiserades framförallt kring individers beteende i sociala rörelser vilka ger specifika
profetior. Teorin om kognitiv oenighet (cognitive dissonance) utvecklades av Festinger kring
år 1954 och inspirerade denna studie, teorin skulle senare anses vara en av ”de stora” inom
socialpsykologi.17
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Helena Inghammar utvecklade Ungas religiositet och konservativa kristna ungdomsrörelser
där koncentration läggs på frågan varför ungdomar söker sig till konservativa rörelser i
kapitlet. Syftet är alltså att skildra ett fåtal kristna konservativa ungdomsorganisationer i
relation till Bibelsajten som påstås ha ett mer liberalt förhållningssätt. Materialet som används
är framförallt hämtat från Internet vilket inkluderar frågesajter samt vissa broschyrer. De
organisationer som undersöks har alla hemvist inom den lutherska teologin och den skillnad
som framförallt kan ses i de frireligiösa rörelserna är tolkningen av skriften. Gällande just
ungdomars religiositet framhäver Inghammar det vägval som många känner sig stå vid och
hur konservativa rörelser kan underlätta sökandet efter den egna identiteten genom klara
regler för vad som är rätt och fel, hur man ska förhålla sig till livet och de möjligheter och
utmaningar som finns. Hon belyser i detta fall frågan kring homosexualitet som klart avvisas
genom att man hänvisar till det skrivna ordet i Bibeln. Författaren vill dock belysa att även
mer liberala kristna organisationer har hänvisat till bibeltexter med avsikten och åsikten att
homosexualitet måste accepteras. Därmed anser hon att det konservativa förhållningssättet
egentligen inte grundas i trosdokumenten utan i sättet att förhålla sig till läran.18

I Virtuell religion undersöker Göran Larsson hur ungdomarnas användande av internet
påverkar religionsuppfatningen, från en ny infallsvinken.Han uppmärksammar hur den nya
tekniken och de nya kommunikationssystemen kan påverka utövandet, användandet och
spridandet av religiösa idéer. Internet och religion sätts även i relation till
globaliseringsbegreppet samt globaliseringsprocesserna. Han menar bland annat att de
nyutvecklade processerna inneburit att det blivit lättare att relativisera samt utmana tidigare
självklara normer och värderingar t.ex. kärnfamiljens, kyrkans position, kulturens ställning
etc. Vidare påstår Larsson att det är tydligt att religion kan fungera som ett effektivt verktyg
för att ifrågasätta den rådande ordningen samt för att formulera alternativa synsätt och ideal.19

18

Larsson, 2003. s, 41-51.

19

Larsson, 2002. s, 115, 116.

10

3. Metod och material
Jag har använt mig av en kvalitativt utformad intervju med Streetchurch ”grundare” som har
fått namnet Nils i denna uppsats. Vidare redovisas samtal med ett fåtal medlemmar vilka inte
var planerade interjuver utan utvecklades till detta under det personliga mötet med dem. På
grund av att dessa var helt impulsiva har det återgetts tillsammans med observationerna i
berättande form.
Eftersom detta är en relativt ny organisation finns inget material om dem mer än det som finns
på deras hemsida. Materialet kan alltså framförallt beskrivas som ”levande”. Hänvisningar
görs därför ibland både till hemsidan samt den gjorda intervjun (vilken redovisas i
resultatdelen).
Observationer har hållits ”på plats” i Malmö och Stockholm och det har inte använts något
observationsschema för att registrera händelseförlopp eller beteenden. Syftet har varit att så
ingående och detaljerat som möjligt notera hur de observerade personerna beter sig i den
utvalda miljön samt att ge en berättande beskrivning av deltagarnas beteende. Min egen roll
ska vara ”icke-deltagande”, alltså så neutral och objektiv som möjligt vilket dock aldrig blir
fallet.20 Materialet måste därför behandlas med en kritisk utgångspunkt. Observationerna har
endast nedtecknats vilket innebär att vissa delar, händelser eller uttalande, kan ha uteblivit,
misstolkats eller påverkats av min egen förförståelse. Eftersom att jag aldrig haft någon direkt
religiös uppfostran är det fullt möjligt att jag kan ha missförstått vissa begrepp, uttryck eller
handlingar som visade sig under besöken. Vidare är det viktigt att beakta att närvaron av en
okänd 25årig student, mycket väl kan ha påverkat deltagarnas beteende i den observerade
miljön. Utifrån detta synsätt hade det varit av vikt att återbesöka Streetchurchgrupperna vid ett
par tillfällen. Om personerna ifråga hade vant sig vid min närvaro hade det insamlade
materialet haft större validitet. På grund av den begränsade tiden var dock detta inte möjligt.
En textanalys görs av de fyra biblarna (Streetbibel, Jesusbibel, Bikerbibel, Metalbibel)
resultatet av dessa jämförs sedan. Målet är att se vad som skiljer dem åt men även vad detta
möjligtvis kan bero på och innebära och till slut förs en diskussion där relationen till

20

Bryman, 2004. s, 176.
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senmoderna begrepp och teorier sätts i centrum. Mallen för textanalysen har gått ut på att
registrera böckernas genre, författare samt tid för utgivning. Vidare är tanken att återge en
grov innehållsangivelse, diskutera dispositionen och textens syfte. Med tanke på det
analyserade materialets relativt enformiga karaktär (främst levnadsberättelser som berör olika
ämnen) har koncentration istället lagts på biblarnas disposition, vilken målgrupp de verkar
vända sig till samt hur de går tillväga för att möta kraven och förväntningarna hos den
specifika målgruppen. Nya testamentet förekommer i alla biblarna men detta berörs inte på
djupet i textanalysen utan förutsetts inkluderas av utvecklarna för att det just ska vara en bibel,
om än en annorlunda sådan.
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4. Resultat
4.1. Observationer
4.1.1. Observation Street Church, Stockholm Bro. Fredagen den 4/12-09. Kl 21.00-22.45.
Denna observation tog plats i en förort till Stockholm som heter Bro. Den främsta kontakten
jag hade var med en kvinna som heter Eva. Eva och hennes man är medlemmar i en
frikyrkligförsamling i Bro. Inspirerade av Nils som kan sägas ha tagit initiativet till
Streetchurch samt har liknande aktivitet i Malmö, startade man under hösten 2009 möte på
fredagskvällar i Bro med utgångspunkt i den frikyrkliga församlingen. Det uttalade syftet och
målet med dessa utgångar var att ungdomarna på denna plats skulle vara medvetna om att man
brydde sig om dem och att hjälp fanns att tillgå om de behövde det samt att så många som
möjligt skulle möta Jesus.
En vanlig kväll beskrevs börja med en kort samling av de personer som skulle gå ut. Man har
med sig en vagn med olika saker att dela ut. Detta inkluderade oftast: Kaffe, juice, bullar,
Streetbibeln samt informationsblad från den församling de tillhörde. I detta fall var det Eva
och hennes man Erik samt Kalle och Lena, vilka tillhörde samma församling som de först
nämnda, som var närvarande. Platsen som var vald för utgången var placerad mellan två
ungdomsgårdar. Detta pga. att det gick mest folk här. Min egen roll var att så objektivt som
möjligt studera deras aktivitet, mötet med ungdomarna, samtalen, utdelningen av material etc.
Det bör nämnas att min närvaro kan ha påverkat situationen, hur många ungdomar som kom
fram tillexempel, på det sätt som de fyra medlemmarna agerade gentemot omgivningen osv.
Eftersom jag var uppenbarligt yngre än de andra kan min ålder ha påverkat (de andra var
åtminstone i medelåldern). Som observatör hade jag informerat om att min närvaro skulle vara
väldigt neutral. Detta innebar att jag skulle hålla mig i bakgrunden, möjligtvis föra en del
anteckningar. Den direkta påverkan jag hade var absolut på Eva. Under stor del av tiden stod
hon i min närhet och berättade om hur vanliga kvällar brukade se ut. Detta samtal redovisas i
slutet av detta avsnitt. Vidare kan detta ha reducerat hennes vanliga beteende gentemot de
förbigående.
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Ungdomarna som gick förbi var framförallt mellan 11 och 14 års ålder. Kontakten utgjordes
framförallt av att SC frågade förbigående om ville ha bulle och kaffe. Denna metod visade sig
med en gång vara väldigt effektiv (se tabell nedan). Majoriteten av de tillfrågade tackade ja till
kaffe/bulle/juice. Vidare frågade ungdomarna oftast Streetchurh gruppen vilken organisation
som de tillhörde eller var de kom ifrån. De informerades om detta vilket ledde till att man
frågade om de ville ha en bibel.
Det fördes inga djupare religiösa diskussioner med de besökande vilket i och för sig kan ha
berott på deras låga ålder (11-14år) eller det kalla vädret, utan istället koncentrerade SC sig på
att tala om Jesus och den relation som de ansågs sig ha med honom personligen. Eva berättade
bland annat om hur de ansågs sig ha blivit räddade från sina tidigare missbruksliv genom att
ha blivit frälsta. I de fall som någon accepterade att ta en bibel visade man kort bokens
upplägg och rekommenderade framförallt de kapitel där det fanns livsberättelser nedskrivna.
Det var alltså denna del av Streetbibeln som man framförallt “gjorde reklam” för. Vid några
enstaka fall gick det förbi ungdomar som gruppen utan tvekan redan kände. I dessa fall
hälsade man kort, ingen av dessa personer kom fram för samtal eller för att ta
kaffe/juice/bulle.
Vädrets påverkan hade en uppenbar effekt på alla inblandade. Det var mycket kallt vilket
innebar att även om korta samtal förekom skyndade de flesta vidare.
Inte en enda gång frågade SC de inblandade vilken religiös tillhörighet de hade. Detta kom
dock upp vid fyra tillfällen antingen genom att personen själv sa det eller att en bekant
uppmärksammade det. En gång var det en tjej som sa att hon var aktivt kristen, tre gånger var
det uttalade muslimer. Värt att notera är att de gånger som det uppmärksammades att
personerna i fråga var muslimer, ändrade SC sin framtoning. Man vände dem inte ryggen, sa
inte något kritiskt eller försökte “omvända” dem men uppmärksamheten vändes nämnvärt mot
andra personer i närheten. Det var uppenbart att man inte var intresserade av vidare
diskussion. Detta innebär inte att man verkade vara direkt kritisk på islam eller muslimer i
allmänhet. Vissa av dem som man hejade på i förbifarten beskrevs vara “våra muslimska
vänner”. Detta uttryck och agerande kan dock ha berott på min egen närvaro. Den gången som
en tjej berättade att hon var aktivt kristen berömdes hon och intresse lades på vilken
församling hon tillhörde.
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Aktivitetstabell

Antal som kom

Antal som kom

Antal som ej

fram vid

fram

kom fram vid

tillfrågan.

otillfrågade av

tillfrågan.

SC.*
Tog endast

23

8

Tog Streetbibel.

7

1

Enbart samtal.

1

1

Totalt.

31

10

Kaffe/juice/bulle.

12

*personer inom denna kolumn kom fram utan att ha blivit tillfrågade av SC. Dock alltid i
sällskap med en bekant.
Totalt sett hade man alltså kontakt med 53 ungdomar under den här kvällen, varav man hade
direkt samtal med 41 st. 12 personer tackade nej till att komma fram.
Samtal med Eva.
Observera att detta inte var en planerad intervju utan ett samtal som togs på initiativ av Eva
själv. Detta innebar att det förekom längre pauser då det gick förbi någon som hon sökte
kontakt med, m.a.o. avbröts samtalet med mig och koncentration lades på ungdomarna.
Det första som bör nämnas var att Eva var väldigt positivt inställd till mitt besök, något hon
ett flertal gånger berättade för mig och de andra inom gruppen. Hennes man (och de andra två
i gruppen) var däremot mer tillbakadragen och gick inte in i direkta samtal med mig.
Förutom artiga hälsningsfraser i början av besöket så frågade Eva nästan med en gång om jag
var kristen. Mitt svar var det neutralaste jag kunde komma på: “Jag är öppen för förslag”.
Efter att hon skrattat lite kort verkade detta vara ett accepterat svar och ämnet togs inte upp
igen.
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Under den korta promenaden till det ställe som vi skulle stå på, berättade Eva om de
omgivande byggnaderna. Hon förklarade att de försökte stå varje fredag men att vädret ibland
hindrade dem. I vår planerades dock större engagemang.
Utan att jag frågat gick hon in på hur hon för cirka 20 år sedan haft missbruksproblem och att
hon en dag hade mött Jesus. Detta beskrevs ha varit en rent andlig upplevelse alltså utan att
någon annan människa påverkat henne. Från den dagen hade hon upphört med sitt missbruk
och varit engagerad inom sin församling samt bildat familj. Även hennes man var en exmissbrukare. Jag frågade hur hennes engagemang i Streetchurch hade börjat och Eva berättade
att kontakten med Nils hade gjorts under våren 2009 då man gemensamt hade arrangerat en
kristen manifestation på Sergelstorg i Stockholm. Utifrån detta möte hade idén kommit upp
om att starta en SC-grupp i Bro eftersom de ansåg att det var många unga människor ute om
kvällarna som inte hade vuxet övervakande samt att dessa behövde hjälp. Vidare kunde det
förekomma mycket fylla under helgdagar vilket man hoppades på att reducera genom sin
närvaro. Hon fortsatte med att berätta att hon visste att de lyckats hjälpa åtminstone två
personer med problem att “finna Jesus”, genom deras aktivitet inom Street Church.
Jag frågade om det var framförallt hon och Erik som gick ut på fredagarna eller om det var
fler engagerade i Streetchurch i Bro. Hon ansåg att det framförallt var de två som var ute varje
fredag, vidare fanns det dock fem andra som turades om att slå följe med dem. Oftast var de
alltså 3 eller 4 som gick ut tillsammans.
Jag frågade vidare om det var ungdomar som var deras främsta målgrupp. Hon sa att det lätt
blev det eftersom de placerade sig mellan två ungdomsgårdar där de flesta ungdomar höll till.
Hon ville dock framföra att det hände att även äldre kom fram och visade intresse ibland.
Hon vände här uppmärksamheten mot mig och ville veta hur “utesituationen” i Varberg såg
ut. Jag berättade kort att det var mycket fylla, problem etc. under sommaren men annars var
det ganska lugnt. Hon fortsatte då att beskriva detaljerat hur SC i Bro känt sig tvingade att gå
emellan slagsmål, hjälpa fulla ungdomar och föra samtal med förvirrade personer, under ett
flertal tillfällen. Men (ville hon poängtera) de flesta ungdomarna i Bro är lugna och trevliga.
Eva fortsatte senare att tala om sin egen relation till Gud och Jesus (än en gång utan att jag
hade frågat om det). Vidare gick hon in på hur hon och hennes man eventuellt inte skulle
fortsätta vara lika engagerade i SC inom den närmsta framtiden då de var väldigt upptagna
med sin församling och aktiviteterna där. Huvudansvaret skulle istället läggas på Kalle och
Helena, de höll alltså på att “läras upp”. Exakt vad detta innebar fick jag inte reda på då alla
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fyra verkade lika aktiva under kvällen då jag observerade dem.
Jag frågade vad Evas församling tyckte om att hon och hennes man var med i SC samt deras
engagemang inom gruppen. Hon svarade att alla hon talat med var väldigt positivt inställda till
idén och att några till och med valt att vara med ibland (bland annat Kalle och Helena). Vidare
berättade hon att en kvinna i församlingen haft en “uppenbarelse” om att de frön de nu höll på
att lägga ut vilka skulle leda till frälsning för många personer. Jag bad henne utveckla detta
och hon refererade då till ett bibelcitat som talade om att Jesus lade ut frön i sin mission vilka
en dag växte sig större. Det var denna syn man hade på sin aktivitet i Bro. Att en
församlingsmedlem dessutom haft en “uppenbarelse” som kopplades till aktiviteten inom SC,
gjorde enligt Eva att hon var övertygad om att deras närvaro snart skulle ge märkbara resultat
bland ungdomarna.
Under vissa perioder då det inte fanns någon person i närheten som de kunde närma sig och då
Eva inte pratade med mig, fördes diskussioner mellan de fyra deltagande. I dessa fall satt jag i
bakgrunden och hade inte någon form av deltagande. Det som främst diskuterades var då
skillnaden mellan deras kyrka och moskén som fanns i Bro. Det alla var till slut överens om
var att det förhållningssätt som muslimerna hade till bönen och moskébesöken inte var
hälsosamt. Eva fortsatte och ansåg att det inte var hälsosamt för unga människor att ha krav på
bön och kyrkobesök så ofta under dagen. I min neutrala roll valde jag att inte fråga vad det
innebar med detta uttalande, men det var uppenbart att man såg ett konkurrensförhållande till
moskén.
4.1.2. Observation i Malmö, centrum. Fredagen den 11/12-09, klockan 20.15-23.15.
Observationen i Malmö utfördes på två olika platser i den centrala delen av staden. Mellan
klockan 20.15 och 21.45 observerades en grupp av Streetchurch vilken bestod av fem
personer som var placerade på en större gågata utanför biografen Royal. Mellan klockan 22.00
och 23.15 utfördes observationen på den så kallade “Möllan” vilket är ett område i centrala
Malmö som framförallt består av kroggator. Denna Streetchurchgrupp bestod av fyra
personer.
I Malmö har denna aktivitet genomförts sedan 2005. Den ena eller båda grupperna (beroende
på hur många personer det är som deltar samt väderförhållanden) går ut varannan fredag året
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om. Två bord ställs upp på respektive ställe och det delas ut kaffe, varmchoklad, vatten, kakor
och godis på det ena bordet. På det andra bordet fanns ett stort urval av biblar som är
utvecklade av Streetchurch: Streetbible, Metalbibel, Bikerbibel, Jesusbibel, Kvinnobibel,
Företagarbibel, Studentbibel, Truckarbible samt bibel på arabiska. Förutom dessa fanns det
även en skål med små papperslappar vilka innehöll korta bibelcitat som man försökte dela ut
till förbipasserande.

4.1.2.1. Grupp 1, 20.15-21.45
Innan mitt möte med den första gruppen hade jag haft kontakt med en av medlemmarna per
telefon, Nils som även kan ses som Streetchurch grundare. Vi hade bestämt tid och plats för
mötet men jag kände inte någon större energi från hans sida gällande mitt besök. Vid mitt
anländande presenterades jag för de övriga fyra. Nils fru Lena påbörjade genast ett samtal med
mig, efter att ha förklarat vad mitt besök gick ut på samt min roll som observatör började hon
genast prata om deras aktiviteter inom Streetchurch. Det är viktigt att belysa att detta inte var
någon intervju. Jag ställde alltså inga frågor utan lät henne föra samtalet. Senare kom även två
av de andra medlemmarna och inflikade med kommentarer i samtalet. Magnus (en
medelålders man som varit aktiv inom rörelsen i ett års tid) och Bert (en pensionerad lärare
som för övrigt hade en väldigt misstänksam inställning gentemot mig under den största delen
av mitt besök). För övrigt hade Nils en tillbakadragande roll från mig fram till cirka 21.25.
Samtalen med medlemmarna redovisas nedan.
Denna grupp observerades som sagt under en och en halv timmes tid. Viktigt att påpeka är att
gruppen var placerade på en väl trafikerad gågata så även om det var sent på kvällen, var det
omöjligt att ha koll på hur många personer det var som gick förbi och inte uppmärksammade
Streetchurchgruppen. Eftersom platsen inte var länkad till någon speciell samlingsplats för
t.ex. ungdomar, föreningar eller personer med specifika intressen, var människorna som gick
förbi av blandade åldrar, kön och ursprung. Det förklarades dock att man hade kontakt med
några olika ungdomsgäng vilka brukade komma förbi och inleda samtal. Dessa var framförallt
mellan 14 och 18 års ålder. Under observationen kom bland annat två ungdomsgrupper fram
och tog kontakt. Den ena gruppen bestod av fem personer i 13 till 14 års ålder. Den andra
bestod av två personer i 17 till 19 års ålder. Det var endast den sista gruppen som verkade
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känna medlemmarna sedan tidigare och samtalade under en längre tid. Den första gruppen
bjöds på dryck och gick sedan därifrån men enligt Lena hade dessa varit framme hos dem vid
ett tidigare tillfälle och hon kände igen dem.
Medlemmarna i gruppen turades om att försöka ta kontakt med personerna som gick förbi
men framförallt var det Lena och Nils som tog initiativet. För övrigt verkade det dessutom
som om det var dessa två som var de mest “sociala” personerna i gruppen, denna uppgift
verkade alltså komma mer naturligt hos dem. För det mesta blev de dock ignorerade. Vilket i
sin tur resulterade i att personen i fråga gav upp i sina försök efter en stund och började
samtala med någon annan i gruppen eller kom fram till mig. Det var lätt att se att de personer
som faktiskt accepterade erbjudandet om en kopp kaffe etc. oftast var ungdomar (se tabellen
nedan). Det bekräftades även i mitt samtal med Lena. Enligt hennes erfarenhet brukade de
flesta som kom fram vara i tonåren, möjligtvis några år äldre, eller hemlösa. Hon trodde att
detta berodde på att äldre personer är mer misstänksamma mot främlingar eller helt enkelt inte
intresserade eller nyfikna på varför de står där. Intressant i detta fall var att de äldre personer
som stannade upp och tog en kopp kaffe, ofta verkade vara intresserade av en djupare
diskussion. Något som tydligen var uppskattat av medlemmarna.
Mitt största problem i detta möte var helt klart min roll som enbart observatör. Lena visade
stort intresse av mig och min närvaro. Då det var lätt att se att hon var en av de drivande i den
sociala kontakten med förbigående, så är det även uppenbart att mitt besök påverkade hennes
beteende och antagligen resultatet i den nedslående tabellen. Trots detta fanns det dock fyra
andra medlemmar och deras beteende verkade inte påverkas av mitt besök särskilt mycket,
kanske just på grund av att Lena hade sin största koncentration på mig. Jag var på nått sätt “ur
vägen” när hon stod jämte mig. Istället verkade de mer besvärade av den korta tid som jag
faktiskt stod själv i bakgrunden och små försök gjordes av dem att ta kontakt samt föra korta
samtal om bland annat min uppsats samt min upplevelse av stockholmsbesöket veckan
tidigare. Jag hade alltså en möjlighet att observera hur åtminstone fyra av fem medlemmar
agerade gentemot allmänheten utan större påverkan av mig själv. Förutom Lena var Nils den
mest sociala personen. Han erbjöd bland annat kaffe till dem som gick förbi. Om detta
accepterades sa han oftast: “Du får jättegärna ta en bibel också. Vi har flera olika varianter”.
Under min korta tid med gruppen var det dock bara två stycken personer som faktiskt tog
varsin bibel. De resterande gångerna nöjde sig personen eller personerna i fråga med en kopp
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kaffe och kaka. Några gånger accepterade man ett bibelcitat och i dessa fall lästes det oftast
högt av personen i fråga eller av Nils som stod jämte. Denne förklarade då ibland vad citatet
ifråga innebar.

Under mina sista 15 minuter med gruppen kom Nils fram till mig och berättade att han
uppskattade mitt besök och hoppades att jag hade tyckt det var trevligt. Vidare fick jag för
första gången frågan om jag själv var kristen och om det var därför som jag hade valt deras
organisation som ämne till uppsatsen. Precis som i Stockholm svarade jag “att jag var öppen
för förslag”, vilket verkade accepteras. I samma stund kom några ungdomar med
invandrarbakgrund fram och bad om varm choklad. Medan två gruppmedlemmar förde samtal
med dessa berättade Nils att det ofta var invandrarungdomar som kom fram spontant och tog
kontakt med dem. Han berättade vidare att han vid flera tillfällen diskuterat sin tro med
muslimska ungdomar samt att dessa samtal brukade, till en början, vara ganska “hårda” dvs.
att diskussionen i sig handlade om religionernas skillnader, men att det oftast brukade avslutas
på ett vänligt sätt och att detta sedan resulterade i att de kom fram regelbundet och samtalade.
Jag kunde observera två ungdomar med invandrarbakgrund som kom fram spontant och talade
med Nils. Utifrån vad jag kunde höra verkade det även som om de kände varandra. För övrigt
upplyste Nils om att de kontakter han hade med muslimer i Malmö (alltså framförallt
ungdomar) var goda och han beskrev dem som “trevliga ungdomar”. Varför han såg det
nödvändigt att just talade om sina muslimska kontakter med mig är svårt att veta, men enligt
mig kan det ha att göra med att jag inte var uttalat kristen. Jag kan alltså ha gett intrycket av,
eller åtminstone påverkat honom, till att tala väl om personer med annan tro.
Aktivitatstabell

Antal som kom fram

Antal som kom fram

vid tillfrågan.

opåverkade av SC.*

11

8

Tog bibel.

2

0

Tog bibelcitat.

3

1

Samtalade.

4

0

Tog endast
Kaffe/choklad/kaka etc.

20

Totalt.

20

9

*personer inom denna kolumn kom fram utan att ha blivit tillfrågade av SC. Dock alltid i
sällskap med en bekant.

Totalt sett var det 29 personer som kom fram påverkade eller opåverkade av
Streetchurchmedlemmarna. Som jag redan nämnt var det omöjligt att räkna de personerna
som helt ignorerade deras erbjudande då det hela tiden fanns “en jämn ström” av förbigående.
Kort sagt var det alltså för många i antal som ignorerade dem eller tackade nej under min tid
med gruppen.
Samtal med Lena
Som jag redan nämnt verkade Lena mycket positivt inställd till mitt besök i Malmö. Jag
förklarade min tilltänkta roll i mötet, alltså att jag som observatör skulle stå i bakgrunden och
vara så neutral som möjligt. Detta hindrade henne inte att under tidens gång föra samtal med
mig. Till en början handlade samtalet om mig: var jag kom ifrån, om mina studier och arbete
med mera. Hon fortsatte sedan med att berätta om deras verksamhet hur den hade startat etc.
Målet med deras aktivitet beskrevs vara (som jag redan fått berättat för mig) att få så många
människor som möjligt att möta Jesus och acceptera honom som sin frälsare. Hon nämnde
inte några specifika personer som hon visste att just Streetchurch hade påverkat. Däremot tog
hon upp vissa medlemmar med missbruksbakgrund som idag levde ett “normalt liv” och som
var aktivt kristna. Min kontakt Eva i Stockholm och hennes man var exempel som hon tog
upp. Vidare fick jag än en gång förklarat för mig att Streetchurch primära och mest aktiva del
av året var under sommaren. Framförallt i Malmö innebar detta deltagande i de flesta former
av stadsaktiviteter och festivaler. Det större engagemanget hade även och göra med att fler
personer inom rörelsen deltog. Därför fanns det möjlighet att närvara vid fler tillfällen. Lena
menade även att det brukade finnas fler människor som kom fram och visade intresse för
Streetchurch under denna del av året. Möjligtvis var detta ett sätt för henne att förklara det
uppenbart låga intresset för gruppen som de förbigående personerna visade dem under
kvällen. Innan jag gick vidare blev jag ombedd att ta ett antal broschyrer samt bibelcitat. Det

21

verkade som om alla utom en person verkligen uppskattat mitt besök (även om de flesta var
väldigt avvaktande till en början) och de bad mig att hålla kontakten.

4.1.2.2. Grupp 2, 22.00-23.15
Mitt nästa besök tog plats i ett område som kallades Möllan. Det var alltså beskrivningen på
ett mindre torg samt det omkringliggande gatorna vilka framförallt innehöll olika pubar och
klubbar. Anledningen till att besöken var så korta på båda ställena berodde på att jag inte
blivit informerad om att Streetchurch brukade stå på två platser i Malmö samtidigt. Det var en
uppenbar möjlighet att se hur gruppen agerade med olika typer av människor, på olika platser
i samma stad. Människorna som framförallt befann sig runt Möllan var antingen ungdomar i
tjugoårsålder, eller hemlösa i medelåldern. Innan jag gick hit hade Nils förklarat för mig att
det var på denna plats som Streetchurchmedlemmarna ofta känt sig tvungna att gå mellan bråk
eller medla mellan alkoholpåverkade personer. Det kunde kort sagt gå väldigt “hett” till.
Denna kväll var det fyra medlemmar som var aktiva vid Möllan. Precis som vid gågatan fanns
det två bord uppställda och gruppen hade samma utbud av dryck, tilltugg och material att dela
ut. Endast en av medlemmarna kom fram och presenterade sig, Maria en kvinna i
fyrtioårsålder som hade varit medlem i Streetchurch i cirka två års tid. Jag förklarade än en
gång min roll som observatör och denna gång verkade det inte vara något problem för gruppen
att låta mig stå ensam i bakgrunden och observera. Det bör tilläggas att ingen av personerna
ifråga verkade speciellt förtjusta över min närvaro, åtminstone så brydde de sig inte om det.
Det var även uppenbart att deras vilja att ta kontakt med de förbigående personerna inte var
lika stor som på de två tidigare platserna som jag hade besökt. En av medlemmarna var i
tjugoårsålder (alltså den första aktiva medlemmen som jag observerat som inte var i
medelåldern eller äldre). Under cirka 40 minuter var han i en djup diskussion med en person
som tillhörde en kristen församling men inte verkade ingå i Streetchurch. Under den övriga
tiden samtalade han med de övriga i gruppen. De övriga två personerna stod endast bakom
borden delade ut kaffe etc. samt talade med varandra. Gruppen var placerad på torgets “hörna”
precis vid ett övergångsställe och det var väl trafikerat av fotgängare. Än en gång var det alltså
inte möjligt för mig att hålla räkning på hur många personer som gick förbi. Gruppens aktiva
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del redovisas dock nedan. För övrigt bör det tilläggas att ingen av personerna som kom fram
blev tillfrågade om ta ett bibelcitat eller bibel under observationstiden.

Aktivitetstabell

Antal som kom fram

Antal som kom fram

vid tillfrågan.

opåverkade av SC.*

3

7

Tog bibel.

0

0

Tog bibelcitat.

0

0

Samtalade.

0

3

Totalt.

3

10

Tog endast
Kaffe/choklad/kaka etc.

*personer inom denna kolumn kom fram utan att ha blivit tillfrågade av SC dock alltid i
sällskap med en bekant.
Totalt sett var det 13 personer som kom fram påverkade eller opåverkade av
Streetchurchmedlemmar. Det bör än en gång lyftas fram att personerna i fråga inte var lika
“utåtriktade” som de tidigare.
4.2. Intervju med Nils
-

Organisationen beskrivs vara ett nätverk på er hemsida, vad innebär det?

”Våra medlemmar kommer ifrån olika kyrkor, jag kan åtminstone komma på fem olika kyrkor
just nu. Främst tillhör våra medlemmar någon form av pingstförsamling, ett par präster
kommer ibland från Svenska kyrkan.”
-

Vad gör ni? Alltså mer konkret än vad som beskrivs på er hemsida.
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”Vi vill få kontakt med människor och berätta om vår tro. Det är bland annat därför vi delar
ut biblar. Tanken är också att få kontakt med alla sorters människor. Vi har t.ex. biblar på
persiska och arabiska. När vi är ute bjuder vi på kaffe, bullar, te, varm choklad. Det är lite
olika. Men folk kommer ofta fram. De är nyfikna på varför vi står ute på stan under kvällarna.
Vi har fått bra kontakt med olika ungdomsgäng i stan bara genom att vara närvarande och
dela ut kaffe. Det händer också att vi får gå i mellan bråk och sånt. Det är det som är
problemet med kyrkan idag. Det är som en intern klubb. Pastorer tror att folk tänker på ett
visst sätt. Så är det inte. Kyrkan har en felaktig bild av människor som är ute på stan.”
-

Hur stor av er verksamhet går ut på att närvara vid festivaler?

”Det är under sommaren som vi har det största antalet aktiva medlemmar. Vi är stora på
festivaler. På Sweden Rock i år (2009) var vi cirka 100 personer och på Hultsfred var vi
ungefär 50 personer som följde med. Nästa år planerar vi vara på ännu mer festivaler.”
-

Är er målgrupp ungdomar då?

”Ja, på Hultsfred blir det absolut det eftersom det nästan bara är ungdomar där. Det blir
annorlunda och Swedenrock då medelåldern är mycket högre, det är mycket mer blandat folk
där. Det bästa sättet att få kontakt på festival är att sätta upp tre militärtält, tillexempel har vi
då en tältkyrka mitt bland folket. På Hultsfred stod vi vid entrén och delade ut vatten, kaffe
och biblar. På Swedenrock delade vi ut totalt 1000 biblar.”
-

Har ni någon form av möten för gruppen?

”Innan vi går ut på fredagskvällarna ber vi tillsammans och har samtal. Bönen är absolut i
centrum. Någon kanske läser nått bibelord. Det är inte ofta som vi har någon pastor
närvarande. I Malmö är det mest lärare och ungdomar som är aktiva året runt. Sen träffas vi
ibland och förbereder för våra festivalresor.”
-

När och varför startades organisationen?

”Jag satt och såg på TV då det var ett reportage ifrån Hultsfredsfestivalen. Jag förstod att det
ofta kunde gå överstyr där och att det fanns behov av hjälp. Streetbibel utvecklades och vi
åkte ett gäng till Hultsfredsfestivalen. Allt mer ungdomar ville följa med oss. Från början var
vi kanske 10 till 15 personer. Kristna ungdomar verkade lite rädda för att åka på festival först,
men de blev allt mer laddade. Man kan i och för sig förstå dom, för unga tjejer kan det ju gå
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väldigt illa där om man inte har kontroll. Det gäller ju för unga att inte dricka för mycket men
det gör många där. Hur som helst är det därför viktigt att vi är närvarande, om någon behöver
hjälp. Man kan ju ha trevligt och roligt ändå. Visst det är mycket fylla på Swedenrock men
där är de flesta inte ungdomar i tonåren. Det blir inte lika vilt. Inte på samma sätt.”
-

Hur många medlemmar har ni?

”Vi är nog cirka 90 medlemmar som är aktiva året runt men på sommaren är vi mellan 300
och 400 personer.”
-

Hur fungerar Internet för er, kan er hemsida ses som någon form av samlingsplats?

”Nja, man anmäler sig till hemsidan men det är i staden eller i stadsgruppen som vår styrka
finns. Stadsledarna inom Streetchurch i staden pushar mycket på verksamheten. Sen är allt
helt ideellt och på eget initiativ. Man måste ju hinna med sitt vanliga arbete också. Vi
funderar på att kanske försöka anställa någon i framtiden.”
-

Vad är det för skillnad på tillexempel streetbibel och den vanliga bibeln?

”Skillnaden är livsberättelserna och bibeltexterna. Det nya testamentet finns med annars är
det bara livsberättelser. Dessa riktar sig ofta mot en viss målgrupp, vi vill ju att folk ska
kunna känna igen sig och relatera till berättelserna. I Metalbibeln t.ex. finns det bara texter
ifrån hårdrockare.”
-

Vad skulle du säga är din roll i organisationen?

”Jag är väl en form av ordförande vilket innebär att jag känner visst ansvar på att hitta
lösningar till problem. Min fru brukar t.ex. fixa mat till oss som åker till festivalerna.”
4.3. Analys av biblar
Under mötena med Streetchurch visade det sig att grupperna bland annat delade ut biblar till
de förbigående personerna som var villiga att ta emot en. I Bro delades endast Streetbibeln ut.
I Malmö å andra sidan tillhandahölls: Streetbibel, Metalbibel, Bikerbibel, Jesusbibel,
Kvinnobibel, Företagarbibel, Studentbibel, Truckarbible samt en bibel på arabiska. Samtliga
är i pocketform och går även att köpa på www.Streetchurch.se för 69 kronor styck. Förutom
de ovannämnda går det även att köpa genom hemsidan: Engelsk Bikerbibel, Fotbollsbibel, Joh
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och Joh 1:a brev, Mangabibel, Motorbibel, NT och Psaltaren.21 Totalt finns det alltså 15 olika
pocketbiblar i utbudet. Denna textanalys behandlar fyra av dessa: Streetbibel, Jesusbibel,
Metalbibel och Bikerbibel. Valet gjordes för att få en någorlunda bred inblick gällande
texternas olika upplägg samt att se vilka målgrupper som sätts i fokus samt hur utvecklarna
gått till väga för att göra detta.

I intervjun med Nils fick jag förklarat att biblarna hade utvecklats för att möta krav hos
specifika målgrupper. Detta innebar framförallt att Gamla testamentet inte fanns i texten.
Istället hade det tagits med livsberättelser från olika personer med blandade erfarenheter. I
metalbibel till exempel, delar ett antal hårdrockare med sig av sina åsikter gällande religion
och deras egen livsstil samt livet i musikbranschen. Nedan följer nu kortare analyser och
beskrivningar av innehållet i de utvalda biblarna. Det kommer inte att utföras analys av Nya
Testamentet som finns i alla biblarna. Denna del kan antas inkluderas i biblarna just för att det
ska vara en legitimerad kristen text och vidare kunna ha namnet ”bibel”.
4.3.1. Streetbibel
Genre: predikan.
Tid: 2009, sjätte upplagan.
Författare: Outtalat förutom följande medarbetare: Birgit Åkesson, skrivarbete och interjuver.
Hans Wirgin, korrekturarbete. Linus Hugosson, formgivning.
Texten i Streetbibel är framförallt i berättande form och har en uppenbar inriktning gentemot
ungdomar. Det används ett enkelt språk och livsberättelserna tar upp ämnen som t.ex. hur
personliga erfarenheter påverkat en individs nuvarande livssituation. Alla livsberättelsernas
centralpersoner har i dagsläget ett uttalat aktivt liv som kristen. T.ex. uttalar sig ”Mark Allen”:
Jag började använda alla slags droger redan i 12 års ålder. Jag startade med hasch och
klättrade snabbt upp på drogstegen ända till toppen, heroin. Jag hade gott hopp om att då som
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pundare vid 25 års ålder. Jag brydde mig inte om någon eller något annat än min musik och
mina droger… Jag kommer ihåg hur ensam jag kände mig under min tid som gothare. Jag har
aldrig haft så mycket folk omkring mig som då och ändå kände jag mig så ensam. Jag trodde
jag passade in där men precis som alla ställen innan des, hade jag aldrig passat in på riktigt.
Jag lurade bara mig själv att tänka så Sanningen är att du aldrig passar in förrän du är OK
med dig själv och med Gud. När Jesus tog den ensamma, förlorade, plågade och sönderslitna
själ som var min och renade den fann jag mig själv.22

Andra ämnen som tas upp (med samma berättande stil) är tillexempel hur en skilsmässa
påverkar ett barn, mobbing, leva med anorexi, friheten från ett liv som ”häxa”, muslimsk
bakgrund, handikapp, ungdomar och graviditet samt livet som kriminell.23 Totalt finns det 23
livsberättelser i Streetbibeln, varav 17 är längre än två sidor. Sex är alltså kortare texter vilka
bara kort beskriver specifika personers relationer till Jesus och kristendomen. Samtidigt som
andras erfarenheter finns redogjorda, finns även tips på hur individen själv kan komma
närmare Jesus samt lära känna Gud. Här inkluderas reklam för vissa kristna föreningar av
frikyrklig karaktär samt församlingar som man kan ta kontakt med samt i vilka städer som
dessa är aktiva. Det finns även insatt större annonser som informerar om de kristna
ungdomsorganisationerna Nygeneration samt Pannkakskyrkan.
Nygenerationgruppen beskrivs vara en av Sveriges snabbast växande ungdomsorganisation
vilken bland annat sätter upp hjärtan på elevers skåp i olika skolor, informationsaffischer på
anslagstavlor samt samlas och ber i grupp.24 Pannkakskyrkan har samma koncept som
Streetchurch, att ”flytta ut kyrkan på gatan”. Vidare beskrivs gruppens motiv vara att göra
något schysst för ungdomar på platsen där de bor- alltså bjuda på pannkakor, hänga, spela
fotboll, dansa, softa – samt ge möjligheten till alla som vill att få höra om Jesus. Gruppen
startade för några år sedan och beskriver sig själva även med följande nyckelord:
pannkaksglädje, sköna filtar, petflaskor med smet, heta klubbmatcher, någon som lyssnar,
parasoll, ”smeten smet”, ljusslingor, allsång på centralstationen, hysterisk husvagns-sång,
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förfrusna tår, djupa samtal i gryningsljus, feta sprutgräddskrig, smarriga pannkakor, i ur &
skur, omtänksamhet, skratt med glädje i, pannkaksgudstjänst, gratis kramar, värme för alla,
megafin-fotboll, banderoll med budskap på, kladdkaksutdelning på buss, öppen scen,
improviserad pannkaksutdelning, bönestol, husvagnstour, JESUS.25

En talong finns till sist att tillgå vilken är bifogad i detta arbete (se bilaga). Den ger en person
möjlighet att i text visa sin hängivenhet till ett nytt liv med Jesus i centrum. Denna kan vidare
skickas in till föreningen med syftet att få fler kristna kontakter som är geografiskt närbelägna.

4.3.2. Jesusbibel
Genre: predikan.
Tid: Första upplagan.
Författare: Outtalat förutom följande medarbetare. Birgit Åkesson, skrivarbete och interjuver.
Hans Wirgin, korrekturarbete. Eduardo Souza, layout.
Jesusbibeln har i princip samma upplägg som den tidigare. Nya testamentet har ett eget kapitel
i texten och den resterande texten består av 18 längre levnadsberättelser, dikter, böner, reklam
samt kontaktuppgifter för olika frikyrkliga församlingar och kristna organisationer.
Målgruppen för denna bibel är dock inte lika klar som de övriga biblarna. Livsberättelserna
har en mer allmän karaktär även om en del består av ungdomar som haft problem av olika art
och sedan funnit styrka i sin kristna tro. Det finns även exempel på äldre män som haft stadig
arbeten men fått alkoholproblem, huliganer, nazister, raggare etc. Alla anser sig dock ha blivit
räddade från dessa liv genom sin tro och uttrycker även en vilja att sprida detta ”budskap”.
Ett exempel på är hur Elisabeth berättar om sitt tidigare liv som övertygad ateist:
Jag vände Gud, kyrkan och den kristna tron ryggen i samband med min konfirmation i mitten
av 1960-talet. Jag var en brådmogen, vetgirig tonåring som åkte iväg till konfirmationslägret
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på sommaren med den uttalade ambitionen att ta reda på om jag ville vara kristen eller inte…
det tycktes mer och mer klart för mig för varje dag som gick att den kristna tron inte hade
några svar att ge, i varje fall inte på mina frågor… Ibland tänker jag på vad som hade hänt om
min konfirmation hade varit en framgång, om jag hade blivit kristen redan som tonåring. Mitt
liv hade säkert sätt annorlunda ut… Om man ska lära sig något av min historia är det att det
inte räcker med en allmän vag gudstro, av det slag som jag prövade under några plågsamma
sommarveckor 1999. Det är först när man säger ja till Jesus Kristus, inte bara som
vishetslärare och klok gubbe utan som Herre och Frälsare, som hjärtat finner ro.26

Som sagt verkar inte denna text rikta sig mot en specifik målgrupp, åtminstone inte
åldersmässigt eller utifrån ett speciellt intresse eller hobby. Berättelserna är av blandad art och
har olika karaktär samt har centralpersoner i blandade åldrar. Den mer allmänna vinklingen är
därmed svår att förklara men det är uppenbart att alla inslag av reklam för olika kristna
föreningar och församlingar har ett frikyrkligt ursprung. Svenska kyrkan har ingen reklam i
boken. Språkstilen är än en gång ledig och enkel.
4.3.3. Bikerbibel
Genre: predikan.
Tid: 2007.
Författare: Outtalat.
Bikerbibeln riktar sig självklart till människor med motorcykelintresse och är även utvecklad
därefter. Totalt innehåller Bikerbibeln nio längre levnadsberättelser, varvat med kortare böner
samt reklam som i detta avseende framförallt inkluderar beskrivningar och kontaktuppgifter
till kristna MC-föreningar runt om i Norden. Det finns även (precis som i de andra biblarna)
förteckning över sponsorer vilka består av olika företag. Det är dock berättelserna som är satta
i centrum även om de inte uppnår samma antal som i de övriga analyserade biblarna. Vidare är
rubrikerna för livsberättelserna inte utsatta som en beskrivning av vad personerna i fråga gått
igenom. Istället är de utskrivna som ”vittnesbörd av Kalle Andersson”. I dessa texter delar
personen i fråga med sig av sin historia och dessa är av blandad karaktär. MC-intresset i sig
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diskuteras inte utan det handlar än en gång om olika prövningar personerna gått igenom innan
man funnit Jesus, blivit frälst och ser sig själv som aktivt kristen. Exempel på detta är t.ex. hur
en man överlevde ett liv som ung, kriminell och drogberoende. Vidare kan det vara av vikt att
nämna att de flesta berättelserna behandlar någon form av drogberoende i personernas
”tidigare” liv.27
I Bikerbibel förs en kort presentation i början av boken, av en organisation som kallas
Bikerchurch vilka för ett samarbete med Streetchurch i vissa avseenden. Till exempel hade
man en Jesusmanifestation i maj 2009 på Sergelstorg i Stockholm som organiserades av flera
olika organisationer av vilka Streetchurch och Bikerchurch var två av dessa.28

4.3.4. Metalbibel
Genre: predikan.
Tid: Femte upplagan.
Författare: Outtalat förutom följande medarbetare. Birgit Åkesson, skrivarbete och interjuver.
Hans Wirgin, korrekturarbete. Staffan Gustavsson och Annelie Svensson, översättning. David
Svensson, layout.
Metalbibeln börjar med en kort presentation av bokens upplägg samt dess syfte. Det står klart
redan från början att man genom att har samlat ett antal berättelser från personer som spelar i
olika metalband för att kunna möta just en sådan målgrupp:
Metalbibeln är för oss som gillar hårdrock! En bibel som vi hårdrockare kan känna oss hemma
i. I den här bibeln kan du förutom hela Nya testamentet också läsa om Nicko McBrain, Tommy
Aldridgeoch andra hårdrockare som upptäckt att bibeln har något att säga oss idag….Tanken

27
28

Bikerbibel, 2007.
12/1-2010. http://www.jesusfolket.se/nyheter/154-roul.html

30

bakom denna specialbibel är att utforma Bibeln så att den relaterar mer till oss gillar
Hårdrock/Metal. Vår förhoppning är att du ska få ut mycket av den och att Metalbibeln ska bli
till hjälp framöver i livet. Kanske upptäcker du genom denna ”specialbibel” att denna bok i
allra högsta grad också är något för oss som gillar Hårdrock.29

Denna bibel innehåller fler levnadsberättelser än de tidigare biblarna vilket även innebär att
det finns mindre plats för avsnitt till böner och reklam. Det finns 17 kortare levnadsberättelser
och 14 längre levnadsberättelser (vilka är längre än två sidor). Dessa utgörs som sagt av
personer som ingår i ett metalband och som samtidigt är aktivt kristna. Exempel på band är
Stryper, Laudamus, Boanerges, Pantokrator, Iron Maiden, Jerusalem och Accept. Förutom
dessa finns det även exempel på personer med upplevelser inom kriminalitet och satanism. De
är dock inte fler än fem. 30
Vidare bör det påpekas att flera av berättelsernas centralpersoner inte kommer från Sverige
vilket innebär att originaltexten har översatts. Det kan också vara av vikt att nämna hur
intervjupersonerna i flera fall är mycket kända inom sin genre i musikbranschen. Jag vill även
än en gång poängtera att av 31 levnadsberättelser så är det endast fem centralpersoner som
inte tillhör något hårdrocksband. Innehållet i dessa berättelser behandlar i korta drag:
kriminalitet, musik, livet som känd hårdrockare, droger, satanism. Utgången är dock alltid att
personen ifråga mött frälsning eller någon form av frid genom den kristna tron.
Precis som i de övriga biblarna fanns samma talong att fylla i och skicka iväg som jag redan
nämnt och som finns bifogad i detta arbete.
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5. Diskussion
5.1. Mission och målgrupp
I intervjun med Nils förklarades det att målet med organisationen var att ”få ut kyrkan på
gatan”. Samma förklaring ges på Streetchurch hemsida.31 Även i samtalet med Eva i
Stockholm var det uttalade målet med deras aktivitet att få ungdomarna i Bro medvetna att det
fanns vuxna närvarande men även att berätta hur Jesus kunde vara närvarande i deras liv.
Organisationen har ingen uttalad målgrupp men det framkommer dock på olika sätt. Dels
handlar det om var gruppen placerar sig på fredagskvällarna, vilka festivaler de besöker samt
vilka olika biblar de delar ut.
I Spiritual Revolution talar författarna om att församlingen inom den traditionella kyrkan alltid
kommer att vara underordnad den holistiska nivåns attraktion för nya medlemmar då denna
passar bättre in på den västerländska sekulariserade kulturen. Den andliga eller spirituella
inställningen till religiositet har en mer subjektiv prägel. Luckmann kommer fram till en
liknande slutsats då han påstår att unga och gamla har en grundläggande inställning till
religiositet men att intresset för gamla, traditionella religiösa institutioner har minskat. Det
religiösa intresset beskrivs inte ha minskats utan kanaliserats från den offentliga till den
privata sfären. Det stod klart i intervjun med Nils, vad hans åsikt var gällande den etablerade
kyrkan idag samt på det sätt som dessa närmar sig människor: Det är det som är problemet
med kyrkan idag, det är som en intern klubb. Pastorer tror att folk tänker på ett visst sätt. Så
är det inte, kyrkan har en felaktig bild av människor som är ute på stan.32 Streetchurch vill få
ut kyrkan på gatan och skapa kontakt med människor, inte sitta i kyrkobänkarna. Detta
innebär dock inte att medlemmarna i gruppen aldrig går i kyrkan. Nätverket startade då Nils
ansåg sig se ett behov av kristen närvaro på ungdomsfestivalen i Hultsfred. Det fanns alltså
ingen uttalat motiv av mission. Detta utesluter dock inte den utvecklade aktiviteten som sker i
dagsläget, året runt, i de aktuella städerna. Jag hänvisar alltså till utgången på
fredagskvällarna. Gruppen vill finnas tillhands om någon behöver hjälp, de vill påverka
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ungdomar med sin närvaro men de vill också informera om sin tro, organisation och
(åtminstone i Bro) om sin församling. Kort sagt verkar där finnas en vilja att missionera.
Gällande inriktning på en specifik målgrupp är det enkelt att se hur man genom utvecklandet
av bland annat Bikerbibel och Metalbibel, försökt och närma sig en kategori av människor
som vanligtvis inte sammankopplas med kristen tro. Om fokus lagts på att locka en specifik
åldersgrupp är svårt att säga då både motorcykelintresse samt hårdrocksmusik eller livsstil
lockar personer från olika generationer. De båda biblarna liknar varandra dock då
berättelserna inte behandlar specifikt hårdrocken eller MC-intresset, utan där
centralpersonerna oftast har erfarenheter av kriminalitet, droger, alkoholproblem eller
satanism. Än en gång är utgången densamma, att kontakten med Jesus hjälpt personen i fråga
att komma ifrån sitt tidigare liv.33 Biblarnas framväxt, upplägg och innehåll visar dock inget
större intresse för större kristna institutioner. Tillexempel hänvisar man endast till
Bikerchurch samt olika kristna MC-klubbar i Bikerbibel, inga kontaktuppgifter finns till andra
kyrkor eller församlingar.34
5.2. Mission och ungdomskultur
Göran Larsson sätter senmodernitet i relation till ungdomskultur och framhåller att
moderniteten i sig bland annat har resulterat i att det religiösa och kulturella utbudet har växt.
Sverige idag har blivit ett mångkulturellt samhälle. Vidare går det att se hur det ökade
informations- och kommunikationssystemen som utvecklats under de senaste årtiondena,
skapat möjligheter för ökad kontakt (och därmed kunskap) mellan människor som tillhör olika
kulturer och religioner.35 Ungdomar i dag kan alltså antas vara väl medvetna om variationen
av kulturer och nationaliteter i det svenska samhället. I invandrartäta områden, som
storstäderna till exempel, är ungdomarnas kontakt med andra kulturer utbredd och på daglig
basis. En religiös grupp med intresse i missionsverksamhet bland ungdomar måste alltså möta
dessa fakta på något sätt.
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I Bro placerade sig Streetchurchgruppen mellan två ungdomsgårdar, detta resulterade i att
personerna som framförallt samlades där eller passerade förbi var mellan 11 och 15 års ålder.
Vidare tillhandahöll de endast en av biblarna, streetbibel. Om detta var ett medvetet val eller
ej framkom inte under observationen. Streetbibel är dock den av de undersökta texterna som
tydligast är inriktad till ungdomar. Genom att behandla ämnen som t.ex. hur en skilsmässa
påverkar ett barn, mobbing i skolan, ett liv med anorexi, friheten från ett liv som ”häxa”,
muslimsk bakgrund, handikapp, ung kvinna och graviditet samt livet som kriminell, berörs
flera problem som kan antas finnas i många ungdomars vardagsliv. Därmed öppnar man också
för större möjlighet för igen kännande, kontakt och kommunikation. Det är även viktigt att
påpeka här hur alla centralpersoner i dessa livsberättelser anser sig ha fått ordning på sina liv
genom kontakt med Jesus eller gud. Detta beskrivs ha skett både genom kontakt med
organisationer eller specifika personer men även utan någon direkt inverkan än den ”från
ovan”. Därmed ger man även en lösning eller åtminstone en möjlighet till en väg ut från ett liv
som är kantat av problem.
För att vidarekoppla till Larssons uttalande samt Hagevis teori, visar bland annat Streetchurch
urval av livsberättelser att det bästa sättet att få kontakt med ungdomar (enligt dem) är att ta
upp ämnen som är vanliga bland ungdomar i dagens senmoderna samhälle. Detta inkluderar
även personer som tidigare tillhört andra religioner. Vidare visade stadsgruppen i Bro, genom
sin placering, att kontakten med ungdomarna var viktigast för dem. Denna strategi verkade
dessutom ge goda resultat då det inte fanns någon brist på intresse för streetchurch aktivitet
under observationstillfället. I de allra flesta fall visades nyfikenhet och de förbigående tog ofta
kaffe och bulle, vilket alltid ledde till någon form av konversation även om de var korta i vissa
fall. Av 53 ungdomar visade 41 stycken intresse för gruppen och kom fram. Av dessa tog 31
stycken emot kaffe/bulle/juice och 8 stycken tog emot var sin Streetbibel. Om personerna i
fråga hade något intresse för kristendomen kan inte slås fast men det kan heller inte uteslutas
att så var fallet. I jämförelse med aktiviteten hos de två grupperna i Malmö, skilde de sig
avsevärt. På Möllan fanns knappt någon aktivitet alls, vare sig från streetchurchmedlemmarna
eller de förbigående. Detta faktum kan dock ha och göra med att besöket var väldigt kort eller
att min egen påverkan som observatör störde de deltagande. Nils hade dock tidigare förklarat
att det var på denna plats och under den tidpunkten som jag besökte gruppen, som det brukade
gå ”vilt till”. Vidare bör det betonas att den utvalda platsen på Möllan var väl trafikerade av
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fotgängare i senare tonåren samt tjugoårsålder. Detta leder till frågan hur mycket individer
påverkar verksamheten genom sina roller i gruppen. Detta tas upp senare.
Större intresse fanns för grupp nummer 1 i Malmö, även om det inte slog verksamheten i Bro.
Nils fru Lena betonade även att det ofta var ungdomar som kom fram spontant och detta hade
resulterat i närmare kontakt med flera ungdomsgäng i Malmö.
5.3. Streetchurch som religiös grupp?
Alla Streetchurch medlemmar som var medverkande vid de olika observationstillfällena
tillhörde en frikyrklig församling. Enligt Nils var det på detta sätt hos de flesta av
medlemmarna i nätverket. I den religiösa gruppen är det (som sagt) framförallt den
gemensamma religionen och den religiösa aktiviteten som binder medlemmarna tillsammans.
Detta skulle kunna appliceras på Streetchurch. Medlemmarna är alla kristna vilket innebär att
normer och värderingar är något som delas. En aktivitet finns också vilken för deltagarna
närmare varandra och har en religiös underton. Problemet med detta är dock att alla individer
redan ingår i en religiös grupp vilken inte delas med alla medlemmar. Hur ska då detta tolkas?
I detta fall synes det vara mer fruktbart att hänvisa till teorin om referensgrupper vilken finns
beskriven under kunskapsbakgrunden. I ett pluralistiskt samhälle står en person i en bestämd
relation med flera olika referensgrupper vilket innebär att ett antal personer delar
gemensamma intressen och aktiviteter. Det kan handla om familjen, idrottsorganisation,
yrkesgrupp, etnicitet etc. Om vi bortser från att försöka kategorisera Streetchurch som religiös
grupp, vi bortser även från det faktum att alla medlemmar tillhör olika församlingar och
istället ser till de faktorer som lett till att gruppen ser ut som den gör idag, bör situationen bli
en aning klarare. Ett behov uppmärksammades av Nils, ungdomar på Hultsfredsfestivalen
behöver närvaro av personer som är kristna. Det organiserades ett besök av ett dussintal
personer vilken hade en så pass lyckad utgång att denna aktivitet växte. Vidare hjälpte man till
att utveckla en bibel som man trodde skulle tilltala unga på ett bättre sätt (Streetbible). Frågan
är dock om inte behovet i sig egentligen låg hos Nils. Wikström och Geels menar att när en
människa i ett pluralistiskt samhälle får en intensiv religiös upplevelse och saknar
symbolsystem att tolka den med, kommer han/hon att söka ett sådant.36 Detta kanske inte
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exakt kan appliceras på Nils och författarna hänvisar egentligen denna teori till spirituella
grupper med intresse i mystik samt med österländska influenser, men principen borde ändå
kunna användas här. Låt oss säga att när Nils satt hemma i TV-soffan fick han en intensiv
religiös upplevelse (inte helt olik de vi kan hitta i den traditionella bibeln). Han ser det
nämnda reportaget om Hultsfredsfestivalen, hur ungdomar är väldigt fulla samt hur de beter
sig, helt okontrollerbart i hans ögon och helt emot de värderingar och normer som existerar i
den kristna tro och livsåskådningen. Han har redan ett etablerat symbolsystem och tillhör en
kyrka men han har också kritik mot denna kyrka. Det är en intern klubb. Han söker ett sätt att
påverka denna situation, han påverkar. Detta kan verka som väldigt kallt antagande, istället för
att han i första hand hjälpte andra människor (vilket var hans uttalade åsikt), tillfredställde han
ett behov hos sig själv. Möjligheten bör dock uppmärksammas. Som referensgrupp har
Streetchurch det gemensamma intresset att sprida kristendomen, vilken kristen kyrka en
person tillhör är sekundärt. Normer och värderingar är reda självklara då medlemmarna alla är
kristna. Den gemensamma aktiviteten går ut på att tillsammans besöka festivaler och/eller stå
ute med bokbord m.m. under fredagskvällar.
Varje stadsgrupp (som Nils kallade det) hade åtminstone en ledare vilken var ansvarig för att
organisera aktiviteten i området. I Stockholm fanns det två stadsgrupper och därmed två
stycken ledare. Eva var ledare för den relativt nystartade gruppen i Bro. Under mötet och
observationen stod det även klart att hon var den mest sociala personen bland medlemmarna,
speciellt mot mig vilket skulle kunna förklaras med att hon ville göra gott intryck. Det visade
sig dock att hon även verkade vara den ledande personen när det gällde att ta kontakt med de
förbigående personerna. Under teoridelen i detta arbete förklarades det att varje referensgrupp
innehåller ett antal roller och positioner vilka medlemmarna intar i det sociala samspelet.
Detta kan verka vara ett vagt ställningstagande vilket kan appliceras i alla olika sorters
grupper, men det är även det som är meningen då en referensgrupp (som sagt) kan handla om
flera olika sorters grupper i en individs liv. Eva hade en ledande roll i Bros stadsgrupp vilket
visade sig nästan med en gång vid det observerade tillfället. För övrigt samtalade hon gärna
om sina egna erfarenheter gällande missbruk samt hennes möte med religionen och de
erfarenheter som allt fört med sig, både med mig samt de förbipasserande. De övriga tre
deltagarna i denna grupp var mer tillbakadragna och hällde upp k affe/juice. Än en gång kan
detta ha berott mitt egen närvaro men å andra sidan verkade det inte finnas rum för dessa att
vara sociala, vare sig mot mig eller de ungdomar som passerade då Eva redan hade intagit den
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platsen. Samtalen de förde var framförallt med varandra.
I intervjun beskrev Nils sin roll inom Streetchurch som ordförande, organiserare av aktiviteter
samt stadsledare i Malmö. Han hade uppenbarligen en väldigt aktiv roll, framförallt under
sommaren då han medverkade i alla festivalbesök. Resterande delen av året planeras
sommarens aktiviteter samtidigt som utgång i staden sker varannan fredagskväll. Under det
observerade tillfället hade Nils framförallt en tillbakadragen roll mot mig å andra sidan var
han den ledande initiativtagaren till mötet med de förbipasserande. Hans fru samtalade dock
mer än gärna och berättade om gruppen och dess olika aktiviteter.
Mötet med grupp 2 i Malmö kan sägas vara det som mest förbryllade mig. Trots att man stod
placerad vid en vältrafikerad gångväg visades inte detsamma intresset från medlemmarnas
sida att ta kontakt med vare sig mig eller personerna som passerade. De samtal som förekom
var framförallt mellan de observerade personerna. Det går dock att referera tillbaka till
”rollteorin” inom referensgrupperna. Eva var uttalade stadsledare i Bro och hon agerade
därefter. Nils är grundare av och ordförande i Streetchruch. Han hade även en mycket aktivt
och ledande roll under det observerade tillfället. Grupp 2 bestod av fyra personer och ingen
var mer aktiv än den andra. Vidare fanns där ingen uttalad ledare vid platsen (stadsledare i
Malmö var Nils) vilken kanske hade känt sig ansvarig till att ta kontakt. Det är dock viktigt att
än en gång nämna att min närvaro kan ha påverkat gruppens agerande samt att observationen
endast utfördes vid ett tillfälle under en kort tidsperiod.
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6. Slutsatser
Streetchurch kallar inte sin aktivitet för mission även om det står klart att så är fallet. Det går
även att urskilja vilken målgrupp man framförallt riktar in sig på genom de utvecklade
biblarna men även genom en del av gruppens aktivitet vilken inte har varit möjligt att
observera eller undersöka djupare (m.a.o. musikfestivaler under sommaren), ungdomar. Även
om det finns en stor variation av biblar vilka inriktar sig på allt ifrån företagare till
fotbollsintresserade, så var det streetbibel med sin ungdomliga prägel som inte bara var en av
de första utvecklade texterna utan sammankopplas även i första hand ihop med
organisationens namn. Vidare bör det även nämnas att det var i Bro som det största intresset
fanns av förbipasserade för Streetchurchgruppens aktivitet. Man hade placerat sig mellan två
ungdomsgårdar, delade ut kaffe/bullar/juice och hade endast streetbibel som delades ut. Om
detta var en medveten strategi eller inte gick inte att uttyda. Resultatet var dock mycket bra.
De två observerade grupperna i Malmö hade inte samma resultat. Båda var placerade på
platser vilka var väl trafikerade av fotgängare och båda grupperna hade ett helt bord där flera
av de nämnda biblarna delades ut, alltså inte bara streetbibel. Det finns en möjlighet här att det
dåliga resultatet delvis kan ha berott att man inte (som i Bro) riktade in sig på den målgrupp
som framförallt svarar till Streetchurchs ansträngningar. Nils fru Lena förklarade även att det
ofta var ungdomar som kom fram på eget initiativ och att vidare kontakt därmed utvecklats
med flera ungdomsgäng i staden.
Streetchurch verksamhet riktar in sig på att ta kontakt med individer, ungdomar framförallt.
Den kristna tron presenteras genom bland annat livsberättelser till vilka den tänkta
målgruppen ska ha möjlighet att relatera till. Vidare erbjuds närmare kontakt med andra
kristna. Enligt Nils tillhör alla medlemmar olika församlingar men det är inte detta som sätts i
centrum när kontakt görs med nya människor. Intressegrupperna som biblarna är utvecklade
till att möta, tillhör inte de målgrupper som man vanligtvis sammankopplar med kristen tro.
Hårdrockare och mc-intresserade är intressegrupper vilka blivit stora under de senaste
årtiondena. Därför bör det gå att dra slutsatsen att Streetchurch och dess medlemmar i
sökandet efter kontakt med nya människor (framförallt ungdomar), möter deras och
senmodernitetens krav.
Woodhead och Heelas trodde att församlingsnivån (congretional) alltid kommer att vara
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underordnad den andliga/spirituella nivån då dessa möter den sekulariserade och
västerländska människans krav på ett bättre sätt. Luckmann pekade på att det religiösa
intresset kanaliserats från den offentliga till den privata sfären. Intresset för de traditionella
kristna institutionerna är lågt. Streetchurch verksamhet svarar på samtliga av dessa
påståenden. Man har valt att närma sig den senmoderna människan på hennes egna villkor.
Det finns ingen direkt eller uttalad sammankoppling till traditionella kristna institutioner,
koncentration finns på individen och hennes/hans intresse, aktivitet och besök på
musikfestivaler och till slut finns det inget krav att bli medlem i en kyrka. Det enda som
nämns gällande medlemskap finns bifogade i detta arbete. Det är de talonger som
inkluderades i de undersökta biblarna. En person får där en möjlighet att i textad form visa sitt
intresse för organisationen samt en möjlighet att få kontakt med andra kristna i närliggande
städer. Kort sagt kan man påstå att Streetchurch aktivitet mer liknar det framhållningssätt som
forskare annars hänvisar till grupper med andliga eller spirituella intressen. Koncentrationen
verkar inte i första hand vara kopplad till kristendomen som religiös institution utan till
individens religiositet och andlighet.
Det har också slagits fast att Streetchurch som grupp bättre möter kraven som referensgrupp
istället för att placera den som en religiös grupp. Detta kan också vara ett resultat av deras mer
”sekulariserade” kristna inställning. De olika redovisade resultaten gällande aktiviteten under
observationstillfällena har visat sig ha en möjlig koppling till medlemmarnas olika roller. De
bästa resultaten kunde redovisas vid de tillfällen då en stadsledare fanns närvarande. Detta
faktum var framförallt uppenbart i Stockholm Bro då Eva hade en uppenbar påverkan på alla
medverkande, mig själv, de andra medlemmarna samt de förbigående. Liknande resultat
kunde ses i grupp 1 där Nils var den person som i första hand tog initiativ till kontakt med de
personerna som passerade förbi på gågatan. Som jag redan nämnt kan det sämre resultatet i
detta fall haft och göra med brist på strategi från Streetchurch sida.

39

7. Källförteckning
Litteratur.
•

Bikerbible, 2007.

•

Bryman, Alan. 2004. Samhällsvetenskapliga metoder.

•

Festinger, Riecken, Schachter. 2008. When prophecy fails.

•

Geels, A & Wikström, Owe. 2006. Den religiösa människan- en introduction till
religionspsykologi.

•

Heelas, P. & Woodhead, Linda. 2005. The spiritual revolution- why religion is giving way
to spirituality.

•

Jesus bible. (Birgit Åkesson, skrivarbete och interjuver. Hans Wirgin, korrekturarbete.
Eduardo Souza, layout).

•

Larsson, Göran. 2002. Virtuell religion- globalisering och Internet.

•

Larsson, Göran (red.). 2003 Talande Tro- ungdomar, religion och identitet.

•

Metalbible. 5e upplagan. U.å. (Birgit Åkesson, skrivarbete och interjuver. Hans Wirgin,
korrekturarbete. Staffan Gustavsson och Annelie Svensson, översättning. David Svensson,
layout).

•

Streetbible. 2009, 6e upplagan. (Birgit Åkesson, skrivarbete och interjuver. Hans Wirgin,
korrekturarbete. Linus Hugosson, formgivning).

Besökta webbsidor.
http://www.jesusbutiken.se/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category
_id=3&Itemid=53
http://www.jesusfolket.se/nyheter/154-roul.html
http://www.streetchurch.se/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=55
&lang=sv
http://www.streetchurch.se/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=55
&lang=sv
40

8 Bilaga
Streetbible.
Jesusbibeln.

Bikerbible.

Metalbible.

41

42

