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ABSTRACT   

Författare: Daniela Radut  

Titel: Vi är pingstvänner‐ en kvalitativ studie av tre unga kvinnor i en rumänsk 

pingstförsamling  

I det svenska samhället finns flera olika religiösa församlingar etablerade och i dagens 

globala kontext är frågor och forskning rörande migration och religion mer aktuella än 

någonsin. Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur tre unga kvinnor med 

invandrarbakgrund som tillhör en rumänsk pingstförsamling belägen i Skåne skapar och 

vidmakthåller mening kring sitt religiösa engagemang samt huruvida det finns några 

samband mellan etnicitet och religiös engagemang. Metoden som använts har varit 

kvalitativ intervju och teorierna som har varit utgångspunkt i undersökningen har varit 

kunskapssociologi och teorier kring migration. Resultatet av undersökningen visade att det 

var relativt enkelt för de unga kvinnorna att skapa och vidmakthålla mening kring sitt 

religiösa engagemang som en följd av gruppens ständiga förstärkning. Resultatet visade 

även att det samband som finns mellan etnicitet och religiös engagemang beror på viljan att 

anpassa sig till religonens ställning i Sverige och religionsutövningen i en svensk 

pingstförsamlingen och viljan att bevara vissa aspekter från hemlandet.  
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1.INLEDNING 

1.1 BAKGRUND  
Människor har migrerat i alla tider. Hur migrationen påverkar individers religiösa 

engagemang är intressant att studera i dagens globala kontext där forskning kring migration 

och religion aktualiseras mer än någonsin.  

Meredith McGuire, religionssociolog, redogör i boken Religion: The social context (2002) för 

sekulariseringsteorier som på olika sätt beskriver religionens tillbakagång eller förändrad 

status i moderna samhällen. Sekulariseringsteorier karaktäriseras enligt McGuire av olika 

sammankopplade utvecklingstrender: institutionell differentiering, socialisering, 

privatisering, pluralism, rationalisering.1 Meredith McGuire hävdar att institutionell 

differentiering, socialisering och privatisering är utvecklingstrender som sker på makronivå 

men utvecklingstrender som en del av sekularisering kan även ske på individnivå, 

exempelvis en nedgång i individuell religiös tro.2  

En aspekt av sekulariseringsteorier är alltså religionens minskade betydelse i människors liv.3 

En bidragande faktor i moderna samhällen är pluralism som innebär att människor med 

skilda livsåskådningar och religiösa traditioner lever tillsammans under förutsättning att 

man visar hänsyn till varandras olikheter.4 Eftersom man i moderna samhällen finner 

människor med olika religiösa traditioner eller livsåskådningar kan inte den gemensamma 

grunden i ett samhälle längre bygga på gemensamma religiösa föreställningar.  Peter Berger, 

religionssociolog lyfter upp temat i boken The sacred canopy på följande sätt:  

As there is a secularization of society and culture, so is there a secularization of consciousness. 

Put simply, this means that the modern West has produced an increasing number of 

individuals who look upon the world and their own lives without the benefit of religious 

interpretations.5 

                                                            
1 McGuire 2001: 286‐ 288  
2 McGuire 2001: 288  
3 McGuire 2001:286 
4 McGuire 2001: 288 
5 Berger 1969: 107‐108  
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Enligt Berger sker i den moderna västvärlden som en följd av sekulariseringsprocesser en 

förändring i medvetandet, en förändring, där individer inte längre tolkar sina upplevelser 

och sin samtid med hjälp av religiösa förklaringsmönster.  

Sverige räknas som ett av världens allra mest sekulariserade länder. Det innebär att 

människor i Sverige även unga människor som huvudsakligen berörs i denna studie, lever i 

ett sekulariserat samhälle men även ett samhälle där det religiösa utbudet är utbredd som 

en följd av invandring och det mångkulturella samhället. Det ger ungdomar friheten att 

anamma en sekulär världsbild men även friheten att välja bland flera olika religiösa 

trosföreställningar och livsåskådningar. Eva M Hamberg redogör i artikeln Religiösa 

marknadsstrukturer, religiös pluralism och sekulariseringsprocesser, för betydelsen av 

förekomsten eller frånvaron av religiös pluralism som bidragande orsak till sekularisering. 

Hamberg talar om religiös pluralism och dess effekter, effekter som kan bli olika beroende 

på om den religiösa pluralismen ökar från ett samhälle där en viss religion tidigare haft 

monopol på, eller om ett samhälle redan kännetecknas av en viss grad av religiös pluralism.6 

Hamberg redogör för att individers religiösa engagemang påverkas av det omgivande 

samhällets krav på religionsutövning. Hon uttrycker det på följande sätt:  

Att förändringar i det omgivande samhällets krav på religionsutövning kan påverka 

människors religiösa aktivitet stöds bland annat av forskning om religiös förändring i samband 

med internationell migration. Då människor flyttar från en miljö, där religionen är en självklar 

del av livet, till en miljö, där religionsutövning mer är en fråga om individens eget val, kan 

förändringar i religiöst avseende äga rum.7 

Samhällets syn på religion som en följd av sekulariseringsprocesser kan påverka individen 

och individens religionsutövning. I artikeln Migration och religion diskuterar Hamberg om 

hur migrationen kan påverka på religiös engagemang och religiös utövning. Hamberg talar 

här om behovet av plausibilitetsstruktur för att den religiösa tron ska kunna bevaras. 

Saknaden av plausibilietsstruktur kan leda till en nedgång i individens religiösa engagemang.  

Migration kan enligt Hamberg medföra att religionen får en minskad betydelse för individen 

i jämförelse med ursprungslandet. Migration kan även leda till att individens religiösa 

engagemang ökar och blir lösningen på utanförskapet som individen upplever i Sverige.8  

                                                            
6 Hamberg 2009:271  
7 Hamberg 2009:272  
8 Hamberg 2010:103–104 
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I artikeln European enlargement, secularisation and religious re‐publicisation in central and 

eastern Europe undersöker författarna David Herbert och Max Fras förhållandet mellan 

integration i sekulär organisation, EU, och religionens närvaro i den offentliga sfären i Polen, 

Ungern och slutligen Rumänien. Herbert och Fras använder sig bland annat av resultat från 

World Values Survey (WVS) undersökningar som visar att Rumänien kännetecknas av ökad 

religiositet.9 I en nationell undersökning10 genomförd år 2002 uppgav 99.96 procent av 

befolkningen att dem tillhör ett kyrkosamfund och 86.8 procent identifierade sig med 

Rumänsk Ortodoxa kyrkan.11 Bland andra undersökningar genomförda som Herbert och Fras 

hänvisar till uppvisar mer än hälften av respondenterna att de har stort förtroende för 

Rumänsk Ortodoxa kyrkan. Rumänsk Ortodoxa kyrkan i sin tur motsätter sig religiös 

pluralism i landet och vill förstärka sin position som nationalkyrka i Rumänien menar 

författarna.12 Med detta som bakgrund drar författarna slutsatsen att Rumänien 

kännetecknas av religionens ökade närvaro i den offentliga sfären.13 I antologin Welfare and 

Values in Europe: Transitions related to religion, minorities and gender presenteras 

fallstudier från ett flertal olika länder i Europa däribland Rumänien. Det är författaren 

Nicoleta Zagura som redogör för välfärd och värderingar i Rumänien. Även Zagura hänvisar 

till en nationell undersökning genomförd år 200214 som visar på att Rumänsk Ortodoxa 

kyrkan är i majoritetsställning med 86.7 procent anhängare och pingstkyrkan med enbart 1 

procent anhängare av den totala befolkningen.15Det visar på att pingstkyrkan och dess 

anhängare befinner sig i en minoritetsposition trots att man är en officiell erkänd religion i 

Rumänien.  

Ovanstående indikerar att religionen har en stark ställning i Rumänien, med Rumänska 

Ortodoxa kyrkan som dominerar och en stor andel av befolkningen som identifierar sig som 

religiösa. Sverige räknas som ett av världens allra mest sekulariserade länder, en 

utvecklingstrend som inte går att spåra i Rumänien där religionen är på frammarsch vilket 

visar sig i, bland annat genom religionens ökade offentliga närvaro men även där 

befolkningen identifierar sig själva som religiösa. Pingstförsamlingen som informanterna 

                                                            
9 Herbert & Fras 2009:92  
10 Undersökningen finns tillgänglig här: http://www.insse.ro/cms/ro/node/556  
11 Herbert & Fras 2009:92  
12 Herbert & Fras 2009:92  
13 Herbert & Fras 2009:93  
14 Undersökningen finns tillgänglig här: http://www.insse.ro/cms/ro/node/556 (samma forskning som Herbert 
och Fras hänvisar till) 
15 Zagura 2012:228–229 
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tillhör är en rumänsk pingstförsamling vilket innebär att de flesta medlemmar har rumänsk 

bakgrund. Den rumänska pingstförsamlingen tillhör dessutom en svensk pingstförsamling 

och har därmed nära relation till den svenska pingstförsamlingen, bland annat dopet som 

praktiseras i den svenska pingstförsamlingen. 

1.2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING  
Med bakgrund i ovanstående har jag valt att studera hur tre unga kvinnor, medlemmar i en 

rumänsk pingstförsamling i Skåne, skapar mening kring sitt religiösa engagemang.  Ämnets 

övergripande syfte är att undersöka tjejernas religiösa meningssystem samt hur de 

vidmakthåller mening kring sitt religiösa engagemang i en rumänsk pingstförsamling 

belägen i Skåne. Jag vill även undersöka om etnicitet har påverkat deras religiösa 

engagemang samt huruvida det finns samband mellan genus och religiös engagemang. Med 

ämnets syfte som bakgrund har följande frågeställningar formulerats.  

1. Hur skapar tre unga kvinnor i en rumänsk pingstförsamling belägen i Skåne mening 

kring sitt religiösa engagemang?   

2. Hur vidmakthåller de mening kring sitt religiösa engagemang?  

3. Finns det samband mellan etnicitet (rumänsk), genus och religiös engagemang i den 

valda församlingen?  

1.3 TIDIGARE FORSKNING  
Det finns en del forskning kring temat ungdomar och religion i Sverige. Talande tro: 

ungdomar, religion och identitet, en antologi av forskare på Lunds, Göteborgs och Uppsalas 

universitet som behandlar olika teman kring ungdomar, religion och identitet. Sökare i 

cyberspace: ungdomar och religion i ett modernt mediesamhälle, en avhandling inom 

religionsvetenskap, av Mia Lövheim berör huvudsakligen hur ungdomar och religion 

påverkas av det moderna mediesamhället. Förutom ovannämnda studier kring ungdomar 

och religion behandlar övriga studier främst muslimska ungdomar i Sverige: Islamofobi: En 

studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet av Jonas Otterbeck 

och Pieter Bevelander, Jämställdhet, Islam Och Framtidsdrömmar: En Intervjustudie Om 

Muslimska Gymnasieflickor av Eva‐Lena Haag och Signild Risenfors, Muslima: Islamisk 

Väckelse Och Unga Muslimska Kvinnors Förhandlingar Om Genus i Det Samtida Sverige av 

Pia M. Karlsson samt Samtidsislam: Unga muslimer i Malmö och Köpenhamn av Jonas 
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Otterbeck. Fokus bland tidigare forskning om ungdomar, etnicitet och religion har således 

främst berört religionen islam och muslimska ungdomar.  

Fokus kring forskning om religion och migration i Sverige har främst berört tema religionens 

funktion i migrationsprocesser exempelvis i form av stödjande och underlättande av 

anpassning.16 I Religion in the life of refugees and immigrants lägger författaren Orlando 

Mella fokus på religionens funktion och betydelse för anpassningsprocessen i samband med 

migration bland chilenska invandringsgrupper.17  I Searching for the sacred: comparative 

study of popular religiosity among refugees in Sweden genomför Orlando Mella en 

jämförande studie av religiositet bland katoliker från Chile, muslimer från mellanöstern och 

ortodoxa, anhängare av österländska kyrkor. Även här utgår Mella från religionens funktion 

för invandringsgrupperna i deras migrationsprocess. Religionen anses kunna påverka 

anpassningsprocesser vid migration där religionen kan bidra till acceptans eller avvisande av 

samhället man möter.18 Det finns däremot fallstudier som har fokuserat på hur migrationen 

förändrat religiositeten bland specifika invandringsgrupper i Sverige. Författarna till dessa 

studier är Eva Hamberg, Magdalena Nordin och Daniel Sjödin och nedanför ska jag redogöra 

för deras studier.   

Eva Hamberg undersöker i Livsåskådningar, religion och värderingar i en invandrargrupp: En 

studie av sverigeungrare hur livsåskådningar, religion och värderingar förändras hos en 

grupp sverigeungrare i samband med migration. Religionens stabilitet sedan man passerat 

uppväxttiden anses inte gälla i samband med migration eftersom migrationen i sig är 

en ”genomgripande förändring”.19 Hamberg uppger olika faktorer som kan påverka det 

religiösa engagemanget i samband med migration nämligen huruvida den religiösa 

situationen i hemlandet har varit en anledning till migrationen, om invandringen och 

bosättningen i det nya landet har skett individuellt eller i grupp samt religiösa skillnader 

mellan det gamla och nya landet.20 I sverigeungrarnas fall kunde Hamberg konstatera att en 

förändring skett mellan det religiösa engagemanget i hemlandet och i Sverige. Gruppen 

                                                            
16 Mella 1994:4  
17 Mella 1994:4  
18 Mella 1996: 5‐6  
19 Hamberg 2000:68  
20 Hamberg 2000:68–71  
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hade funnit en ”mellanväg” och betraktade sig som mindre religiöst aktiva än vad den varit i 

hemlandet samtidigt som mer religiöst aktiva än den svenska befolkningen.21 

I Religiositet bland migranter: Sverige‐chilenares förhållande till religion och samfund 

undersöker Magdalena Nordin religiösa förändringar hos sverige‐chilenare. Även Nordin 

finner att sverige‐chilenares förhållande till religion och samfund har förändrats i samband 

med migrationen. Förändringarna i religiöst avseende ska inte enbart ses som en följd av 

migrationen då dessa kan även vara ett resultat av andra förändringar i individens liv menar 

Nordin som tar upp familjebildning som en sådan förändring.22 Enligt Nordin har 

migrationen lett till att vissa individer kommit ifrån Gud medan andra har förts närmare Gud 

varav en del även kommit att ingå i nya samfund.23 Nordin påpekar att förändringar i 

samband med migration är komplexa och inte enkla att beskriva då flera orsaker och 

faktorer påverkar och interfererar.24 

I Tryggare kan ingen vara: migration, religion och integration i en segregerad omgivning 

undersöker Daniel Sjödin förhållandet mellan religion och migration med fokus på 

religionens betydelse och funktion för migranter samt för integrations‐ eller 

segregationsprocesser. 25 Sjödin genomför sin undersökning bland muslimska migranter 

samt migranter med bakgrund i ett flertal olika länder som är medlemmar i kristna frikyrkor. 

Dessa migranter har sin bakgrund i flertalet olika länder vilket innebär att denna studie 

skiljer sig från övriga genom att undersöka migration och religion i sin helhet utan fokus på 

specifika invandringsgrupper. Sjödin har kommit fram till att religion och religiösa samfund 

bidrar till skapandet av gränsöverskridande relationer som i sin tur motarbetar 

segregationens onda cirkel.26 ”Inkluderande självkategoriseringar” inom religiösa samfund 

kan bidra till inkludering av flera olika etniciteter och är ytterligare en faktor som Sjödin 

menar motarbetar segregationens onda cirkel.27 Religion och religiösa samfund utgör en 

mötesplattform för migranter och fungerar som kompensation hävdar Sjödin för 

migrationens följder.28 

                                                            
21 Hamberg 2000:104–105  
22 Nordin 2004:237  
23 Nordin 2004:255  
24 Nordin 2004:257  
25 Sjödin 2011:12  
26 Sjödin 2011:246  
27 Sjödin 2011:247  
28 Sjödin 2011:248 
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Min studie är en fallstudie som berör tre unga kvinnor, medlemmar i en rumänsk 

pingstförsamling. Till skillnad från övriga studier fokuserar jag på tre unga kvinnor med 

invandrarbakgrund som är medlemmar i etnisk religiös församling. Tidigare studier däremot 

har haft fokus på invandringsgruppernas religiösa engagemang i sin helhet oavsett vilken 

religiös församling dessa tillhör. I tidigare studier har fokus inte riktats på den religiösa 

församlingen som invandringgrupperna tillhör utan på deras religiösa engagemang som 

kunde ta sig uttryck på olika sätt, dels via anslutning till Svenska kyrka eller annan församling 

än den man varit aktiv i, i hemlandet men även att man i Sverige inte är delaktig i något 

religiös samfund.  

1.4 AVGRÄNSNING  
När jag i min uppsats talar om ungdomar, unga kvinnor eller kvinnor syftar jag endast på de 

unga kvinnor som jag har studerat, dvs. som jag har intervjuat och vars resultat denna 

uppsats bygger på. Dessa ungdomar är medlemmar i en rumänsk pingstförsamling belägen i 

Skåne. Anledningen till att jag enbart valt att fokusera på en rumänsk pingstförsamling samt 

på tre unga kvinnor ska ses mot bakgrund av arbetets tidsramar och omfång som dessvärre 

var begränsat.  
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2 MATERIAL OCH METOD  

2.1 MATERIAL  
Primärmaterialet för föreliggande studie utgörs av unga kvinnor och deras svar som 

intervjuerna har medfört. Närmare redogörelse för tillvägagångssättet som rör 

primärmaterialet ska beskrivas i följande moment för detta avsnitt.  

Som tidigare nämnt syftar undersökningen på analysen av ungdomars religiösa 

meningssystem samt hur ungdomar skapar mening kring sitt religiösa engagemang. För att 

kunna analysera primärmaterialet tar jag hjälp av kunskapssociologin som redogör för hur 

individen uppfattar och konstruerar sin sociala verklighet. Kunskapssociologins företrädare 

Peter L. Berger och Thomas Luckmann ligger i fokus tillsammans med annan relevant 

litteratur.  

2.2 METOD  
Jag har valt att använda mig av kvalitativ forskningsintervju som metod. Runa Patel och Bo 

Davidson är lärare vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings 

universitet. I boken Forskningsmetodikens grunder presenterar författarna, kvalitativ 

forskningsintervju som en användbar metod vid undersökningar där syftet är att ta reda på 

informantens livsvärld eller uppfattningar om något fenomen.29I boken, Den kvalitativa 

forskningsintervjun, skriven av Steinar Kvale, professor i pedagogisk psykologi och Svend 

Brinkmann, professor i psykologi lägger författarna fokus på den halvstrukturerade 

livsvärldsintervjun. Kvale och Brinkmann redogör för syftet med den halvstrukturerade 

livsvärldsintervjun, nämligen att ta reda på intervjupersonernas livsvärld för att analysera 

innebörden av de beskrivna fenomenen.30Med detta som bakgrund anser jag att kvalitativ 

forskningsintervju, framförallt den halvstrukturerade livsvärldsintervjun, är en användbar 

metod för mitt undersökningsområde då jag har som avsikt att analysera de beskrivna 

fenomenen med hjälp av religionssociologiska teorier. Nedanstående ska jag redogöra för 

intervjuprocessens olika beståndsdelar nämligen, intervju, genomförandet, språket, etiska 

riktlinjer, forskarens roll samt urval och avgränsning.  

                                                            
29 Patel & Davidson 2011: 82 
30 Kvale & Brinkmann 2009:19 



12 
 

2.2.1 Intervju  

Utgångspunkten för studiet utgörs av föreställningen att religion är en social konstruktion 

och därav har jag valt att fokusera på fyra olika teman under intervjun nämligen: familj, 

religiös engagemang och församling, etnicitet och social kontext. De olika teman 

behandlades som kategorier att samtala kring. Jag hade formulerat en rad frågor kring varje 

kategori som fungerade som stöd och vägledning under intervjuns gång dock gavs 

informanterna stor möjlighet att utforma svaren samt frågornas ordningsföljd. I 

tillvägagångssättet för de olika teman och frågeställningar som förbereddes innan intervjun 

har målet varit att intervjuerna skall kunna bearbetas och jämföras därför strukturerades 

intervjun med hjälp av gemensamma teman samt likartade frågeställningar i varje intervju. 

Jag använde mig som tidigare nämnt av den halvstrukturerade livsvärldsintervju vilket 

innebär att intervjun var varken öppen eller slutet utan innehåller en intervjuguide som 

utgångspunkt där fokus ligger på vissa teman och innehåller förslag till frågor.31För mer 

information om intervjuguiden som användes i undersökningen se bilaga 1.  

Efter en närmare analys av intervjuer och svaren väcktes nya tankar och resonemang som 

krävde komplettering eller en viss fördjupning. Det ledde till att jag återupptog kontakten 

med informanterna för att kunna ställa nya frågor samt följdfrågor som vissa svar krävde för 

att få en bättre förståelse för deras tidigare svar. Den här gången genomfördes intervjun på 

ett informellt sätt där kommunikation mellan mig och informanterna skedde via e‐post, 

enligt informanternas önskemål. I de fall där frågorna byggde på informanternas tidigare 

svar var jag tydlig med att bifoga vad de tidigare har svarat för att upphäva effekten av 

missförstånd.  

2.2.2 Genomförande  

Jag tillfrågade de tre unga kvinnorna om de ville delta i en studie. Ungdomarna som 

tillfrågades valdes ut medvetet därför att de var medlemmar i en rumänsk pingstförsamling. 

Kontakten med ungdomarna togs av mig personligen eftersom jag kände flera av 

ungdomarna sedan tidigare och visste att de var medlemmar i en rumänsk pingstförsamling. 

Jag berättade om undersökningen och tillfrågade kvinnorna enskilt om de ville delta i 

intervjun. Därefter bestämde vi tid och plats för intervjun.  

Intervjuerna ägde rum hemma hos informanterna. Det är viktigt anser jag att informanten 

befinner sig i en miljö där han eller hon känner sig trygg och avslappnad. Tiden för intervjun 

                                                            
31 Kvale & Brinkmann 2009:43  
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varierade och anpassades efter informanternas schema och önskemål. Intervjuerna varade 

mellan 20‐40 minuter och spelades in via Iphone. Jag valde att spela in intervjuerna för att 

kunna koncentrera mig samt följa upp vad som sägs under intervjun. De utförda 

intervjuerna transkriberades sedan med hänsyn till avsikten med utskriften dvs. fokus på 

informantens beskrivande svar. Informanternas svar återgavs ordagrant för att vara så 

objektiv som möjligt dock tog jag ingen hänsyn till pauser eller betoningar i intonationen i 

utskriften eftersom syftet med intervjun inte var avsedd för språklig analys.  

2.2.3 Språket  

Informanterna tillfrågades om vilket språk de önskar att intervjun genomförs på. Jag har 

rumänsk invandrarbakgrund och har migrerat till Sverige på senare år vilket innebär att jag 

behärskar det rumänska språket. Jag ville att informanterna skulle känna sig trygga och inte 

begränsade av språket i kommunikationen. Två intervjuer genomfördes på svenska då 

informanterna uppgav att de kände sig trygga med att genomföra intervjun på svenska. En 

tredje intervju genomfördes på rumänska eftersom informanten uppgav att hon kände sig 

mer trygg om kommunikationen genomfördes på rumänska. Denna intervju översattes till 

svenska redan i transkriberingen för att kunna bearbeta intervjuerna på ett likartat sätt som 

övriga. Jag anser inte att språket och översättningen har tillfört inskränkningar i materialet.  

2.2.4 Etiska riktlinjer  

Enligt Kvale och Brinkmann uppstår i samband med kvalitativ forskningsintervju en rad 

etiska frågeställningar som forskaren bör ta hänsyn till, bland annat informerat samtycke 

och konfidentialitet. 32  

Informerat samtycke innebär för min studie att ett dokument upprättades som informerade 

deltagarna om syftet med undersökningen, hur undersökningen ska gå till, riskerna med 

undersökningen, fördelarna, hanteringen av data och sekretess, hur informanten kan få 

information om studiens resultat, frivillighet, vem som är ansvarig för undersökningen och 

slutligen samtyckesformulären som undertecknades av forskare och informant. Syftet med 

undersökningen formulerades på ett allmänt sätt för att inte påverka informanternas svar 

ifall de kände till detaljerad information på förhand. I samband med undersökningens syfte 

informerades deltagarna även om att syftet kan komma att ändras under studiens gång. 

Informanterna tillfrågades innan informerat samtycke upprättades ifall de ville vara 

anonyma då delar av intervjun kommer att publiceras i studien samt att studien publiceras 

                                                            
32 Kvale & Brinkmann 2009:84–89 
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på internet via Högskolan Halmstads Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA‐portal). 

Informanterna valde att vara anonyma och samtyckesformulärens hantering av data och 

sekretess upprättades i enlighet med kraven på konfidentialitet vilket innebär att privata 

data som kan identifiera informanterna inte kommer att avslöjas. Innan 

samtyckesformulären undertecknades fick informanten tillfälle att ställa frågor samt få dem 

besvarade. Slutligen undertecknades samtyckesformulären av mig och informanten som 

därmed samtyckte till deltagande i studien och forskarens rätt att publicera hela intervjun i 

transkriberad form eller delar av den.  

2.2.5 Forskarens roll  

En kvalitativ forskningsintervju är ett samtal mellan forskaren och informanten där 

forskaren har en viktig roll eftersom det är forskaren som presenterar ämnet för 

informanten, ställer frågor och avgör vilka teman som ska beröras under intervjun. Som 

forskare och intervjuare har jag utifrån undersökningens syfte valt vilka teman som ska 

beröras under intervjuns gång samt vilka frågor som ska beröras. Det innebär att jag som 

forskare och intervjuare har det slutliga ansvaret för intervju och det materialet som 

skapades som en följd av intervjun. 

Som tidigare nämnt kände jag informanterna sedan tidigare vilket jag anser har sina för‐ och 

nackdelar. Det är exempelvis en fördel att informanterna känner mig på personlig plan 

sedan tidigare och kunde därmed känna sig trygga och avslappnade under intervjuns gång. 

Förutom det faktum att jag kände ungdomarna på personlig plan anser jag att min ålder, 

och bakgrund har bidragit till att de intervjuade kunde vara trygga och avslappnade. Jag är 

själv en ung kvinna med rumänsk invandrarbakgrund vilket jag anser utgör en fördel för mig 

som forskare i denna studie. Spänningen som enligt Kvale och Brinkmann kan råda mellan 

professionell distans det vill säga objektivitet och personlig vänskap exempelvis att 

rapportera ur informanternas perspektiv. Här anser jag att intervjutekniken och frågornas 

utformning skapade den professionella distansen som krävdes.  

2.2.6 Urval och avgränsning  

Urvalet gjordes genom att jag frågade unga kvinnor, medlemmar i en rumänsk 

pingstförsamling om de skulle vilja delta i en undersökning. De flesta ville veta vad 

undersökningens syfte var och då formulerade jag mig så allmänt som möjligt t.ex. 

undersökningens syfte är att studera ungdomars religiösa meningssystem, för att inte 

påverka informanternas svar.  
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Eftersom det rör sig om kvalitativ intervjuforskning valde jag att begränsa antalet 

informanter till tre eftersom fler intervjuer hade gjort materialet ohanterlig med hänsyn till 

tidsramen för undersökningen. Informanternas ålder är mellan 18‐20 och deltagarna utgörs 

av kvinnor. 

2.2.7 Synpunkter kring urvalet  

Det faktum att deltagarna enbart utgörs av kvinnor är problematiskt eftersom resultatet 

påverkas av urvalet och i det här fallet ur genusperspektiv. Tidigare forskning visar nämligen 

på att kvinnor och män har olika religiösa upplevelser som en följd av könsroller samt visar 

även på skillnader kring det religiösa engagemanget.33 Jag anser dock att det öppnar upp för 

möjligheten att tillföra studiet ett genusvetenskapligt perspektiv samt analysera resultatet i 

ljuset av genusperspektiv som annars inte vore möjlig. Urvalet innebär dock begränsningar, 

då jag inte har möjligheten att göra jämförelser mellan kvinnor och män utan fokuserar 

enbart på kvinnornas religiösa engagemang ur genusperspektiv. Det innebär även att 

resultatet endast berör de kvinnliga deltagarna i församlingen och ska därmed inte ses som 

generaliserande för församlingens alla medlemmar.  

2.2.8 Bearbetning av data  

Vid bearbetning av kvalitativa intervjuer finns det enligt Kvale och Brinkmann ingen bestämd 

metod som forskare kan utgå ifrån. Det finns dock en mängd tekniska verktyg som man kan 

ta till sin hjälp men undersökningens syfte avgör den tekniska processen vid bearbetningen 

av materialet.34  

Utgångspunkten vid bearbetningen av materialet utgjordes av undersökningens syfte och 

problemställningar. Vid en första läsning av den utskrivna intervjutexten upptäcktes olika 

teman som var genomgående. Dessa teman använde jag för att sedan kunna sortera, vilket 

jag gjorde genom att klippa ut ur den utskrivna intervjutexten och sammanföra avsnitten 

med liknande förekommande avsnitt i varje intervju. Denna process kallas vanligast för 

kodning vilket enligt Kvale och Brinkmann är ett sätt att organisera intervjutexter för att 

kunna presentera materialet på ett relativt litet utrymme för läsaren.35 Det traditionella 

sättet för kodning har varit att klippa ut ur den utskrivna texten vilket även jag gjorde för att 

kunna få en överblick över teman och mönster. Vidare arbetade jag med varje tema enskilt 

                                                            
33 Ozorak 1996  
34 Kvale & Brinkmann 2009:211  
35 Kvale & Brinkmann 2009:217  
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och sammanställde olika delaspekter av varje tema exempelvis vad som berörs inom den 

specifika teman och vilka delaspekter som är framträdande.  

2.3 VALIDITET OCH RELIABILITET  
Patel och Davidsson hävdar att kvalitativa studier kännetecknas av forskningsprocesser där 

validiteten och reliabiliteten genomsyrar hela processen.36Reliabilitet berör studiens 

tillförlitlighetsaspekt som enligt Patel och Davidson avisas av kvalitativa forskare eftersom 

begreppet ligger nära validitetsbegrepp i en kvalitativ studie.37 Genom att intervjua olika 

personer vid olika tidpunkter har jag kunnat säkerställa validiteten genom att studera 

samma fenomen ur olika uppfattningar och i olika sammanhang. Det är framförallt genom 

att redogöra utförligt för forskningsprocessens samtliga delar och de val jag medvetet har 

gjort under forskningens gång som min studie visar på validitet.   

Generaliserbarhet innebär enligt Patel och Davidson att studiens resultat även gäller andra 

individer än enbart de som förekommer i undersökningen. Min undersökning har inte som 

avsikt att uppnå generaliserbarhet, dvs. mina resultat ska inte ses som generaliserande för 

församlingens alla medlemmar.38 Mina resultat har inte heller som avsikt att ge en 

övergripande bild som även skulle gälla för andra pingstförsamlingar, vare sig svenska eller 

etniska pingstförsamlingar.  

2.4 REFLEKTIONER KRING METODVAL  
Att använda sig av intervjuer som metod i en undersökning är inte problemfritt. Intervjuer 

förutsätter att det finns individer som är villiga att dela med sig av sina erfarenheter och 

besvara frågorna.39Personerna som blir tillfrågade måste på något sätt känna sig motiverade 

att delta i undersökningen samt förstå att deras erfarenheter är viktiga. Det åstadkommer 

man enligt Patel och Davidson genom att klargöra syftet för personerna.40 Jag upplevde att 

de ungdomar som blev tillfrågade om de ville delta i undersökningen ville förstå syftet 

bakom undersökningen men här kunde inte jag vara tydlig med syftet för att inte påverka 

informanternas svar.   

                                                            
36 Patel & Davidson 2011:105  
37 Patel & Davidson 2011:106 
38 Patel & Davidson 2011:56  
39 Patel & Davidson 2011:73 
40 Patel & Davidson 2011:74  
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Även vidare motivation anser jag är viktig eftersom kvalitativa intervjuer ibland kräver en 

uppföljning och då är det viktigt att informanterna vill ställa upp igen. Det hade jag 

svårigheter med eftersom en informant inte kunde fås tag i när jag behövde komplettering 

eller följa upp vad denna tidigare hade sagt. Trots nackdelar med intervju som metod anser 

jag att det är den metod som är lämplig för min studie. Patel och Davidson beskriver syftet 

med den kvalitativa intervjun på följande sätt:  

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 

fenomen.41 

Därmed anser jag att syftet med min studie uppnås på bästa sätt med hjälp av den 

kvalitativa intervjun samt ju fler intervjuer man genomför lär man sig behärska tekniken 

bättre och därmed motarbeta nackdelarna. Övriga datainsamlingsmetoder exempelvis 

observationer hade möjligtvis kunnat stödja min undersökning genom att berika den, ge 

underlag för rikare tolkningar. Det fanns dock inget utrymme för tillämpning av olika 

datainsamlingsmetoder på grund av arbetets tidsramar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
41 Patel & Davidson 2011:82  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Peter. L Berger och Thomas Luckmann är båda professorer i sociologi och har gett ut ett 

antal böcker om sociologi men även religionssociologi. Berger och Luckmann gav ut boken 

Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet 1979. Det är 

framförallt denna bok jag använder mig av för sammanställandet av den teoretiska delen i 

uppsatsen.  

Som stöd i bearbetningen av Berger och Luckmanns teorier använder jag mig även av boken 

Den religiösa människan av författarna Antoon Geels, professor i religionshistoria och 

religionspsykologi, samt Owe Wikström, professor i religionspsykologi. Även Inger Furseth, 

sociolog, och Pål Repstad, professor i religionssociologi redogör för bland annat Berger och 

Luckmanns teorier i boken Religionssociologi‐ en introduktion.  

3.1 RELIGION SOM SOCIAL KONSTRUKTION OCH MENINGSSYSTEM  
Anton Geels och Owe Wikström talar om att kunskapssociologin utgör en utgångspunkt för 

förståelsen eller analysen av religion som social konstruktion.42 Religion som social 

konstruktion bygger på förutsättningen att religion skapas och vidmakthålls i en social 

interaktion där grupper av individer delar religiösa föreställningar med varandra. 

Kunskapssociologin sysslar enligt Berger och Luckmann med ”analysen av den sociala 

konstruktionen av verkligheten” dvs. hur verkligheten konstrueras och hur det upprätthålls i 

det sociala sammanhanget den ingår i.43 Den verklighet som Berger och Luckmann syftar på 

är den som individen upplever här och nu, utan att själv vara medveten om dem 

bakomliggande processer för den verklighet man upplever.44 

Enligt Geels och Wikström påverkar religionen hur individen konstruerar och upprätthåller 

sin sociala verklighet eftersom religion innehåller föreställningar som ger mening/som är 

meningsskapande för individen.45 Det innebär att religionen kan fungera som 

meningssystem för hur verkligheten formas och uppfattas.  

                                                            
42 Geels & Wikström 2006: 58  
43 Berger & Luckmann 1979: 12  
44 Berger & Luckmann 1979:10  
45 Geels & Wikström 2006:58  
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3.2 VERKLIGHETSKONSTRUKTION  
Furseth och Repstad talar om socialisationsprocesser som avgörande för människans 

skapande av en social identitet och en viss verklighetsuppfattning, även religiös sådan.46 

Socialisationsprocessen innebär att individen internaliseras i en viss världsuppfattning 

genom interaktion med andra människor och deras beteende, föreställningar som individen 

slutligen internaliserar och gör till sin egen. Socialisationsprocessen genomgår enligt Berger 

och Luckmann tre faser nämligen: externalisering, objektivering och internalisering. 

Eftersom vi är sociala varelser lär vi oss genom interaktion med andra människor vilket 

innebär som även Berger och Luckmann hävdar att förhållandet mellan de tre faserna är 

dialektiskt dvs. påverkar och påverkas av varandra. 47 

3.3 SOCIALISATIONSPROCESSER 
Socialisationsprocesser kännetecknas av att den objektiva verkligheten internaliseras av 

individen och blir därmed en subjektiv verklighet. Geels och Wikström talar om att 

människan genom internaliseringen får en identitet.48 Individen har inte varit med och 

skapat den objektiva verkligheten varvid den behöver legitimeras dvs. rättfärdigas. Berger 

och Luckmann talar om det symboliska universum som det mest övergripande nivån av 

legitimering. Det symboliska universum anses som övergripande nivå av legitimering 

eftersom den legitimerar både vardagslivets verklighet och gränssituationernas verklighet 

exempelvis döden.49 Det symboliska universum skapar mening och möjliggör när individen 

upplever en gränssituation att kunna ”återvända till verkligheten”.  

Eftersom individen inte har varit med och skapat den objektiva verkligheten behöver den 

internaliseras och bli en subjektiv verklighet för individen. Internaliseringen beskrivs av 

Berger och Luckmann på följande sätt:  

[…]den omedelbara upplevelsen eller tolkningen av en objektiv händelse som uttryckande 

mening, dvs. som en yttring av någon annans subjektiva processer som därigenom blir 

subjektivt meningsfull för mig själv. 50 

Internaliseringen sker genom socialisation och den första socialisationsprocessen är 

primärsocialisationen under barndomen. Den objektiva verkligheten förmedlas för individen 

                                                            
46 Furseth & Repstad 2005:155  
47 Berger & Luckmann 1979: 77‐78  
48 Geels & Wikström 2006:60 
49 Berger & Luckmann 1979: 115 
50 Berger & Luckmann 1979: 153  
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av signifikanta andra som denne har en känslomässig relation till vilket enligt Berger och 

Luckmann möjliggör själva socialisationsprocessen.51 Under den primära socialisationen 

konstrueras individens basvärld som sedan kompletteras med subvärldar som individen 

förvärvar under den sekundära socialisationen. Den sekundära socialisationen kan 

exempelvis ske i skolor, arbetsplatser och till skillnad från den primära socialisationen 

präglas inte individen längre av samma känslomässiga relation till de andra i omgivningen så 

som denne gjorde med de signifikanta andra.  

3.4 VIDMAKTHÅLLANDE AV DEN SUBJEKTIVA VERKLIGHETEN  
För att individens subjektiva verklighet ska kunna vidmakthållas krävs enligt Geels och 

Wikström att individen befinner sig i interaktion med signifikanta andra som innehar samma 

verklighetsuppfattning som individen och därmed bildar individens plausiblitetsstruktur.52 

Plausibilitetsstrukturen är den viktigaste förutsättningen för att individens subjektiva 

verklighetsuppfattning ska kunna bibehållas. Berger och Luckmann talar om att individen 

kan kvarhålla sin identitet om den ständigt bekräftas av signifikanta andra, dvs. personer 

som individen har en känslomässig relation till annars hotas individens subjektiva 

verklighetsuppfattning.53  

3.4.1 Individ, grupp och identitet  

Eftersom plausibilitetsstrukturen är en viktig förutsättning för internaliseringen och 

kontinuiteten av den subjektiva verklighetsuppfattningen har gruppen som individen ingår i 

avgörande betydelse. Enligt Geels och Wikström utgör gruppens perspektiv en del av 

individens symboliska universum vilket tar sig uttryck framförallt genom språket samt varje 

gång individen träffar gruppen förstärks perspektivet. 54 Inom gruppen innehar individen en 

viss roll eller position som förstärks av gruppen. Den roll individen antar är en del av 

socialisationsprocessen där individen internaliserar olika roller exempelvis ett visst 

beteende och ”förvandlar” dessa från objektiva till subjektiva och det beteende som 

rollerna förutsätter är numera en del av individen och formar individens identitet. Vidare 

vidmakthålls rollen med hjälp av den ständiga förstärkningen från gruppen.55 

                                                            
51 Berger & Luckmann 1979:155  
52 Geels & Wikström 2006: 63 
53 Berger & Luckmann 1979: 180  
54 Geels & Wikström 2006:75  
55 Geels & Wikström 2006:75–77 
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Geels och Wikström talar om rollkonflikter som kan uppstå som en följd av att individen 

oftast är en del av och är delaktig i olika grupper. De olika grupperna har olika åsikter, 

uppfattningar och även förväntningar på individen och konflikter uppstår när dessa åsikter 

är så olika att det inte går att förena. Eftersom de olika grupperna har olika förväntningar på 

individens beteende blir konflikten mer akut menar Geels och Wikström när man träffar 

representanter från båda grupperna.56  

3.5 RELIGION I PLURALISTISKA SITUATIONER  
Berger och Luckmann hävdar att moderna samhälle kännetecknas av att vara pluralistiska 

dvs. samhällen där flera symbolsystem existerar och tvingas därmed anpassas och uppta 

element från varandra. Berger och Luckmann beskriver konsekvenserna i pluralistiska 

samhällen på följande sätt: ”Detta innebär att de har ett gemensamt kärnuniversum, taget 

för givet som sådant, och olika partiella universum som existerar sida vid sida i ett tillstånd 

av ömsesidig anpassning.”57 

Ett exempel på pluralistiska samhällen är Sverige där flera olika religiösa församlingar finns 

etablerade men även sekulära institutioner eller institutioner som ska förmedla sekulära 

värderingar, exempelvis skolan. I pluralistiska samhällen, därtill även Sverige finns det alltså 

alternativa verklighetsuppfattningar. Geels och Wikström talar om att när individen saknar 

social förstärkning från människor som omfattar samma tro som en följd av exempelvis 

invandring upptar individen element av den religiositet som man möter i omgivningen. 58Det 

är även i pluralistiska samhällen som ovannämnda rollkriser oftast uppstår då i sådana 

samhällen är det lättare för individens verklighetsuppfattning att möta motstånd.  

3.5.1 Religion och migration  

I samband med migration sker oftast förändringar hos individens sociala nätverk i form av 

exempelvis minskad eller obefintlig kontakt med signifikanta andra som innebär att 

individen inte längre får förstärkning vilket kan medföra en identitetskris eller en rubbning 

av individens världsbild. Eva Hamberg hävdar just att individens sociala nätverk framförallt 

möjligheten att bevara plausibilitetsstrukturen är av avgörande betydelse för religion i 

samband med migration.59 Möjligheten att bevara plausibilitetsstrukturen påverkas enligt 

                                                            
56 Geels & Wikström 2006: 77  
57 Berger & Luckmann 1979:145  
58 Geels & Wikström 2006:63  
59 Hamberg 2010:100  
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Hamberg av individens sociala nätverk i det nya landet exempelvis om det finns andra där 

som delar individens världsbild eller om majoritetsbefolkningen i det nya området har en 

avvikande världsbild. Hamberg anser att konflikter som uppstår är en följd av skillnader 

angående världsbild och kan hanteras bland annat genom att individen förändrar sin 

världsbild så att den anpassas till omgivningens eller att individen söker förstärkning och 

bekräftelse för den egna världsbilden. I fall där migrationen har skett i grupp som delar 

samma världsbild finns det enligt Hamberg större möjlighet för individen att bevara sin 

världsbild eftersom denna kan vända sig till gruppen för förstärkning och bekräftelse som 

bidrar till att den subjektiva verkligheten kan vidmakthållas.60  

Förändringar i samband med migration behöver inte enbart ske ifall individen flyttar från ett 

land där en religion dominerar till ett annat land där en annan religion dominerar. Det kan 

likväl vilket även Hamberg hävdar innebära migration från ett land där religionen 

fortfarande har en stark ställning till ett land som kännetecknas av sekularisering. Med 

sekularisering innebär det inte nödvändigtvis att befolkningen i det nya landet är mindre 

troende, utan att religion och religionsutövning i det nya landet är av individuell karaktär 

och därmed individens eget val.61 Enligt Hamberg bör tre faktorer tas i beaktning vid studier 

av religion och migration nämligen vilka faktorer som påverkade beslutet att utvandra, ifall 

migrationen skedde individuell eller i grupp samt hur de religiösa förhållandena ser ut i det 

nya landet.62 Sambandet mellan faktorer som påverkade beslutet att utvandra och religion 

avser huruvida den religiösa situationen i hemlandet påverkat beslutet att emigrera. Enligt 

Hamberg kan sådana faktorer påverka religionsutövningen i det nya landet, exempelvis om 

religiös diskriminering i hemlandet påverkat beslutet att flytta kan det medföra att 

individens religiösa engagemang förstärks i det nya landet.63 Om migrationen sker 

individuell eller i grupp påverkar menar Hamberg huruvida det religiösa engagemanget 

bevaras vilket beror på plausibilitetsstrukturen. Plausibilietstrukturen bevaras om 

migrationen sker i grupp medan om migrationen sker individuellt kan 

plausibilitetsstrukturen möta motstånd.64 Den tredje faktorn som bör tas i beaktning vid 

studier av religion och migration är religiösa förhållanden det nya landet. Här syftar 

Hamberg på skillnader i religiöst avseende mellan det gamla och nya landet. Stora skillnader 

                                                            
60 Hamberg 2000: 69‐70  
61 Hamberg 2000:70  
62 Hamberg 2000:71  
63 Hamberg 2000:68  
64 Hamberg 2000:69 
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kan medföra att plausibilietsstrukturen blir svårare att upprätthålla eller att viljan att 

bevara ”den egna särarten” ökar.65 

3.6 GENUSPERSPEKTIV  
Enligt en sociologisk infallsvinkel konstrueras religion och upprätthålls i interaktion med 

andra människor dvs. religion är socialt konstruerad. Även kön uppfattas som en social 

konstruktion som genomgår en socialisationsprocess lik den ovan beskrivet. Furseth och 

Repstad uttrycker socialisationsprocessen som avser könet på följande sätt:  

Genom interaktion med andra, organiserar människor sina olika aktiviteter så att de 

återspeglar eller uttrycker socialt kön, och de har också en tendens att uppfatta andra 

människors aktiviteter ur samma perspektiv.66  

Det är exempelvis genom interaktion med andra som individen lär sig det typiska beteendet 

för en flicka eller en pojke och internaliserar därmed beteendet och rollen som pojke eller 

flicka. Enligt McGuire har religionen genom tiderna bidragit till delningen mellan manligt och 

kvinnligt och även upprätthållandet av de olika rollerna/beteende som tillskrivs manligt och 

kvinnligt. Kvinnor och män har olika religiösa upplevelser som en följd av skillnader i 

exempelvis praxis/ritualer där McGuire lyfter upp kvinnans roll för den rituella praktiken i 

hemmet.67 I religiösa församlingar/organisationer där kvinnan innehar en framträdande roll 

i hemmet dvs. utanför församlingen medan mannen innehar en framträdande position inom 

församlingen, i det ”offentliga”, upprätthålls kvinnan underordnade position och mannens 

överordnade position.  

Som en följd av att män och kvinnor har olika positioner inom religiösa organisationer finns 

det skillnader i hur män respektive kvinnor upplever och beskriver sin religiositet. Elisabeth 

Weiss Ozorak, psykologiprofessor, har genomfört en undersökning om kvinnor och deras 

syn på sig själva i ljuset av sitt religiösa engagemang i artikeln The power, but not the glory: 

how women empower themselves through religion. Undersökningen baseras på deltagande 

av sextioen kvinnor med åldrar mellan 18‐71 samt olika religiösa bakgrunder bland annat 

protestantisk, katolsk och judisk bakgrund som är bosatta i USA. Ozorak beskriver att många 

kvinnor som deltog i undersökningen beskrev sin församling i termer av familj, gemenskap 

                                                            
65 Hamberg 2000:70–71 
66 Furseth & Repstad 2005: 241  
67 McGuire 2002:128–129  



24 
 

och omsorg.68 Orsakerna bakom sådan beskrivning är enligt Ozorak att kvinnorna definierar 

och ser sig själva i ljuset av relationer med andra.69 Även relationen med Gud beskrevs av 

informanterna i Ozoraks undersökning i personliga termer där en kärleksfull Gud målades 

upp, en omsorgsfull Gud som tar hand om sina ”barn” och som man alltid kan vända sig 

till.70 

Trots att organiserad religion oftast upprätthåller hierarkiska strukturer vilket kvinnorna i 

Ozoraks studie var medvetna om ansåg de att relationerna och gemenskapen överväger de 

hierarkiska strukturer som existerar.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
68 Ozorak 1996:25  
69 Ozorak 1996:18  
70 Ozorak 1996:26  
71 Ozorak 1996:27  
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4 RESULTAT  

4.1 KORT PRESENTATION AV INFORMANTER  
Maria (alias) är 20 år gammal, arbetar för tillfället inom cafébranschen och vill bli 

tandsköterska. Hon är uppväxt i en kristen familj, döptes inom pingstförsamlingen för tre år 

sedan. Maria är född i Sverige.  

Anna (alias) är 18 år gammal och studerar på gymnasiet. Anna är född i Sverige och är 

uppväxt i en kristen familj tillsammans med sina fyra systrar. Hon döptes inom 

pingstförsamlingen i oktober 2013.  

Alexandra (alias) är 19 år gammal. Hon flyttade till Sverige 2008 och brukade i Rumänien 

besöka pingstkyrkan. Hon har ännu inte döpt sig men uppger att hon besöker den rumänska 

pingstförsamlingen regelbundet där hennes familj är medlemmar.72 

4.2 GEMENSKAP  
Gemenskapen var en term som intervjupersonerna hänvisade till direkt och indirekt för att 

beskriva medlemskapets betydelse för dem och även beskriva religiöst engagemang där 

relationer med övriga i församlingen ansågs viktiga för individens egna religiösa 

engagemang. Informanterna hänvisade bland annat till gemenskapen i fråga om 

församlingens betydelse samt församlingens attraktionskraft. På frågan om vad som du 

finner intressant hos församlingen svarade informanten följande:  

[…]Eftersom den gemenskapen som finns i kyrkan, den hittar du ingen annanstans, enligt mig. 

Jag känner trygghet där, jag känner all värme. Det finns, det är ett ställe man kan gå till och 

bara känna: Här känns det hemma! 73 

Vidare ansågs gemenskapen som betydelsefull för bönen och bönernas funktion. 

Informanterna uttryckte bland annat att bönernas funktion dvs. huruvida bönerna funkar 

eller inte avgörs av gemenskapen och samarbetet mellan varandra. En informant jämförde 

det med grupparbete i skolan där det krävs att alla samarbetar så krävs det enligt 

informanten även här ett gott samarbete för att kunna komma i kontakt med Gud/närma sig 

Gud bland annat genom att be tillsammans.74 Det är framförallt bönen som omnämns i 

                                                            
72 Intervjun med Alexandra genomfördes på rumänska samt översattes av mig till svenska. I fall där citat från 
intervjun med Alexandra förekommer markerar jag det med [egen översättning].  
73 Intervju Maria  
74 Intervju Anna  
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samband med gemenskapen och gemenskapens betydelse. Relationen mellan gemenskapen 

och bönen framstår som bestående av en ömsesidig påverkan där informanterna förknippar 

gemenskapen och gemenskapens attraktionskraft med bönen och där bönen i sin tur 

beskrivs med utgångspunkt i gemenskapen. Det är även i samband med associationen 

mellan gemenskapen och bönen som gemenskapens stödjande funktion träder fram vilket 

även nedanstående citat speglar. 

Till exempel om jag är sjuk eller något så ber församlingen för mig. Och det ger mig styrka att 

veta att någon eller några ber för mig.[egen översättning] 75 

Och alltid när man behöver någonting och sådant, i och med att de är som du är, så förstår de 

alltid dig. Om man behöver någonting och så, så säger man bara till, jag vill att ni ska be för 

mig. Då hjälper dem dig, då har du någon att gå till om du behöver hjälp. 76 

Ovanstående citat speglar även uppfattningen om gemenskap och förståelse. Inom 

gemenskapen anses man hitta förståelse och stöd framförallt för att individen identifierar 

sig med de övriga i församlingen. Vikten av att umgås med de övriga i församlingen 

framställs som viktig för möjligheten att kunna hålla sig på ”Guds väg”. Informanterna 

berättade även i intervjun att de umgås en del inom församlingen framförallt med 

ungdomarna i församlingen men även övriga medlemmar. De tillbringar även sin fritid bland 

församlingsmedlemmar vilket underlättas enligt informanterna av att många av 

församlingsmedlemmarna är släkt, exempel informanten Anna som är kusin med 

informanten Maria. Det förstärker informanternas relation till gemenskapen och synen på 

övriga församlingsmedlemmar. Gemenskapen och övriga medlemmar betraktas som familj 

och i vissa fall också är familj eller en del av familjen. En informant utryckte det på följande 

sätt:  

I och med att i denna församling är jag nästan släkt med alla, vi är en stor familj.  Så vi umgås 

vi familjen och vi sjunger kanske tillsammans någon gång, vi träffas. 77 

Sammanfattningsvis anses gemenskapen vara betydelsefull för informanterna i form av 

stöd, hjälp samt för att kunna komma närmare Gud via bön samt för att hålla sig på Guds 

väg. Att vara tillsammans med övriga medlemmar underlättas av det faktum att vissa 

medlemmar i församlingen är släkt med varandra.  

                                                            
75 Intervju Alexandra  
76 Intervju Anna  
77 Intervju Anna  
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4.3 JAG ÄR ANNORLUNDA FÖR JAG ÄR GUDS BARN  
Informanterna uppfattar sig själva samt anser att de uppfattas av andra i exempelvis skolan 

eller på arbetsplatsen som annorlunda. Informanterna uppfattade sig själva som annorlunda 

samt ansåg att andra uppfattade dem som annorlunda som en följd av deras religiositet 

eller som en informant uttryckte det ”[…]jag vill att folk runtomkring mig ska se att jag tillhör 

inte de andra, att jag är Guds barn”78. Det är bland annat beteendet som fördes som en 

anledning till att andra uppfattar en som annorlunda som en följd av att man tillhör en 

religiös församling. Att vara lugn, prata fint och ta ner huvudet visar att man är en religiös 

människa vilket följande citat beskriver.  

Jag har fått många gånger den frågan ”varför är du så lugn? Och då, vad ska man svara på en 

sådan fråga? Då säger jag att sådan är jag. De brukar säga” Går du till någon kyrka eller är du 

muslim?” Jag brukar säga ”Jag går till kyrkan och det är det som får mig att vara mer lugn och 

så”.79 

Och man kan inte prata fult tillbaka, då måste man ta ner huvudet och visa att man verkligen 

är religiös och då måste man prata fint och ge bra svar tillbaka.80 

Det faktum att man uppfattas som annorlunda upplevdes inte av informanterna som 

negativt tvärtom, var det glädjande för dem att folk runtomkring anser att de är annorlunda. 

En informant uttryckte bland annat att när andra ser att man är annorlunda blir denne glad 

för det är resultatet att man har varit en bra person. 81  

Som tidigare nämnt uppfattar informanterna sig själva som annorlunda som en följd av 

religionstillhörigheten. Det är den heliga anden och Gud som vägleder, visar hur man ska 

vara som person och därmed påverkar hur man är.  En informant berättar även om 

förändringar som denne har gjort efter dopet exempelvis förändrats till en bättre människa, 

en god person. Ändringarna hänvisas till Gud och den heliga anden och det uttrycker dem på 

följande sätt:  

Jag trodde aldrig det skulle hända, att jag skulle bli en så god person asså det är svårt att 

förklara i ord, men det var så att det var Gud som gjorde förändringen i mitt liv.82 

                                                            
78 Intervju Anna  
79 Intervju Maria  
80 Intervju Anna  
81 Intervju Anna  
82 Intervju Maria  
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Den 83 lär dig hur du ska vara som person och jag tror att vissa saker, när man gör fel då säger 

heliga anden: Nej, du gör inte rätt. Det är det som ändrar mycket på en[… ]det är helt enkelt 

att den lär dig hur du ska vara som människa. 84 

Sammanfattningsvis påverkar den religiösa tron, Gud och den heliga anden hur man är som 

människa enligt informanterna vilket bidrar till att man är annorlunda och uppfattas även av 

andra som annorlunda. Det är inget som upplevs som negativt tvärtom anses det vara en 

följd av att man är religiös och har Gud, den heliga anden som vägvisare, en följd av att man 

är Guds barn.  

4.4 UNGDOMAR I PINGSTFÖRSAMLINGEN  
En del av teman som berördes under intervjun behandlade ungdomarna i 

pingstförsamlingen och relationen de emellan. Inom pingstförsamlingen som ligger i fokus 

för denna studie har man inrättat en ungdomsgrupp som träffas regelbundet, framförallt på 

lördagar där man bland annat övar sånger inför söndagen då man träffar hela församlingen.  

Ungdomsgruppen kännetecknas enligt informanterna av aktiviteter som man gör 

tillsammans med övriga ungdomar, aktiviteter som kan vara församlingsrelaterade men 

även aktiviteter utanför församlingen.  Aktiviteter som utförs tillsammans med övriga 

ungdomar inom församlingen kan bland annat vara att sjunga i kör, be tillsammans eller 

församlingsrelaterade aktiviteter så som bönestund hemma hos varandra. En informant 

uttrycker det på följande sätt:  

Vi träffas också hemma hos varandra för bönestund. Om exempelvis någon i församlingen 

bjuder hem alla ungdomar till bön och fika. Bara för att vara tillsammans och kunna umgås.85 

Ungdomsgruppen träffas även för aktiviteter utanför församlingen som inte nödvändigtvis 

har religiös anknytning så som bowling, fika på café, promenera tillsammans. Ungdomarna 

verkar trivas i varandras sällskap och tycka det är roligt att träffa andra ungdomar från andra 

rumänska pingstförsamlingar.  

Vi hittar på saker tillsammans, vi går kanske ut och bowlar. Och vi har andra kyrkor också, som 

vi går till, exempelvis den i [stadens namn]. Och då är det jätte roligt för då är vi massor med 

ungdomar. Och det är jätte roligt att träffas så många ungdomar. 86 

                                                            
83 Informanten syftar här på den heliga anden  
84 Intervju Anna  
85 Intervju Maria  
86 Intervju Maria  
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Ungdomsträffarna anser informanterna är viktiga eftersom dem håller en på Guds väg. 

Genom att träffas regelbundet och samlas för exempelvis bön hemma hos varandra är det 

lättare att komma i kontakt med Gud och det blir även svårare att komma bort från Gud 

eller som en informant uttryckte det ”[…]vi blir starkare i vår tro”87. Ungdomsgruppen har 

stor betydelse för informanternas religiösa engagemang eftersom det underlättar kontakten 

med Gud. En vidare betydelse utgörs av förståelse och stöd som informanterna anser att de 

får från andra ungdomar i församlingen. Förståelsen och stöden är en följd av att man går 

samma väg och delar tankesätt vilket enligt informanterna gör att dem hellre söker sig till en 

ungdom från kyrkan för att prata och få stöd.  

[…]jag går hellre till en ungdom från kyrkan för att kunna snacka om jag behöver hjälp för de 

förstår mig mycket bättre. Vi har ändå samma intresse, man går samma väg och den förstår 

dig bäst. 88 

Ett återkommande tema i informanternas uttalanden var just att ungdomarna i 

pingstförsamlingen går samma väg och har alla samma mål dvs. att möta Gud. Det är det 

som enligt informanterna sammanför gruppen och bidrar till att de hellre söker stöd hos en 

ungdom i församlingen. På fråga om vilken betydelse ungdomsgruppen har svarade 

informanten följande:  

Det har en positiv betydelse. Det gör att jag gillar att gå på ungdomsträffar eftersom jag vet att alla vi är 

där av samma anledning, att möta Gud. […] Till exempel en ungdom från kyrkan tänker på samma sätt 

som jag gör och då förstår dem mig bättre också. [egen översättning] 89 

Ungdomsgruppen har alltså stor betydelse för informanterna. Den underlättar kontakten 

med Gud och gör det svårare enligt informanterna att komma ifrån Gud. Det åstadkommer 

ungdomsgruppen bland annat genom aktiviteter knutna till församlingen exempelvis 

bönestund hemma hos varandra men även aktiviteter som inte kopplas till församlingen 

exempelvis bowla. Informanterna identifierar sig även med övriga ungdomar i fråga om 

tankesätt vilket har som följd att informanterna hellre söker sig till ungdomar i församlingen 

för hjälp och stöd.  

                                                            
87 Intervju Anna  
88 Intervju Anna  
89 Intervju Alexandra  
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4.5 UNGDOMARS SOCIALA NÄTVERK UTANFÖR FÖRSAMLINGEN  
Ett tema som det samtalades om och som ofta förekom var ungdomars sociala nätverk 

utanför församlingen som omfattar arbetsplatsen, skolan samt relationen med övriga 

ungdomar som inte är medlemmar i församlingen. Förhållandet mellan informanterna och 

deras sociala nätverk utanför församlingen visar sig annorlunda än förhållandet med övriga 

ungdomar i församlingen, där den sistnämnda var relativt lätt att upprätthålla som en följd 

av ömsesidig förståelse och stöd. Ungdomar som inte är medlemmar i församlingen har 

enligt informanterna ingen förståelse för deras religiösa engagemang. En informant 

uttryckte även att hon har tagit avstånd, även brutit kontakten med vänner i samband med 

hennes dop då hon och vännerna hade så olika tankar efter dopet.90 Förståelsen är en 

anledning till varför informanterna uppger att de hellre söker sig till en ungdom från 

församlingen när dem behöver hjälp eller stöd.  

Förståelsen relateras bland annat till informanternas religiösa engagemang exempelvis det 

faktum att informanterna går i kyrka varje söndag. Förståelsen relateras även till att det 

religiösa engagemanget förutsätter en viss uppförandekodex. Enligt informanterna förstår 

inte deras vänner som inte är medlemmar i pingstförsamlingen varför dem bland annat inte 

kan gå ut och festa eller dricka. 

Mina kompisar fattar inte min religion. Det gör de inte asså de som inte är medlemmar. De 

kan inte förstå varför jag är så inne i det och engagerad i allt kyrkan gör. De tycker det är jätte 

konstigt. ”Varför går du till kyrkan varje söndag”, jag brukar få den frågan jätte ofta.91 

Vissa av mina vänner förstår inte att jag inte får röka eller dricka om jag är en pingstvän. Eller 

varför jag inte får gå ut och festa.92 

Vidare ansågs relationen med ungdomar utanför församlingen vara problematisk eftersom 

det trycker ner en och minskar relationen med Gud. Vad som upplevdes som problematiskt 

av informanterna var att umgänget utanför församlingen leder till dåliga saker, att man gör 

dåliga saker som minskar relationen med Gud. Där relationen och umgänget med övriga i 

församlingen stärkte relationen med Gud är det tvärtom vad gäller umgänget med andra 

utanför församlingen. Informanterna uttrycker relationen med ungdomar utanför 

församlingen på följande sätt:  

                                                            
90 Intervju Maria  
91 Intervju Maria  
92 Intervju Maria  
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Man vill inte umgås för mycket med dem, för de trycker ner dig och det är det. De har ingen 

förståelse. De leder dig inte till bra saker.93 

Ibland kan man säga, skit samma nu går jag inte till kyrkan så går jag ut med dem så ser jag 

vad vi gör och det minskar relationen med Gud.94 

Det är saker man gör tillsammans med vänner som inte är medlemmar i församlingen som 

informanterna hävdar minskar relationen med Gud exempelvis festa, röka eller dricka. 

Dessa saker anser informanterna inte är den rätta vägen. 

Enligt informanternas uttalanden är det dock inte alla i deras sociala nätverk utanför 

församlingen som inte visar förståelse för deras religionstillhörighet och deras religiösa 

engagemang. Bland annat upplever en informant att folk på gymnasiet visar förståelse för 

hennes religionstillhörighet till skillnad från när hon gick i grundskolan.95 Även på 

arbetsplatsen visar arbetskollegorna respekt och förståelse för hennes religiösa 

engagemang. Det anser informanterna beror på åldern, ju äldre man är desto större respekt 

visar man mot andra. En informant uttrycker det på följande sätt:  

Jag tror de har förstått att jag är kristen och de säger inte så mycket emot det.[…]Men de har 

aldrig varit negativa, de har alltid förstått. Men de är ju mer mogna för säger man det till en 

ungdom 17‐20 så säger de skit samma nu så säger man det till en som är 25‐30 så uppskattar 

de det mer. 96 

I övrigt anser informanterna att relationen till deras sociala nätverk utanför församlingen 

måste präglas av acceptans och respekt trots att personer utanför församlingen inte alltid är 

troende eller respekterar deras religionstillhörighet. Eftersom deras religiösa engagemang 

och religionstillhörighet förutsätter en viss uppförandekodex är det svårt enligt 

informanterna att förena det med det sociala nätverket utanför församlingen eftersom det 

minskar relationen med Gud.  

4.6 PINGSTFÖRSAMLINGEN I SVERIGE, PINGSTFÖRSAMLINGEN I RUMÄNIEN OCH VÅR 

PINGSTFÖRSAMLING  
Pingstförsamlingen som informanterna tillhör är som tidigare nämnt en rumänsk 

pingstförsamling vilket innebär att de flesta medlemmar har rumänsk bakgrund. Två av 

informanterna är födda i Sverige medan en informant har immigrerat 2008 från Rumänien 

                                                            
93 Intervju Anna  
94 Intervju Maria  
95 Intervju Anna  
96 Intervju Maria  
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där hon har varit medlem i en pingstförsamling. Av informanternas uttalanden framkom att 

det finns en viss skillnad mellan pingstförsamlingen i Rumänien och pingstförsamlingen i 

Sverige där deras egen pingstförsamling har försökt förena skillnaderna. Främsta skillnaden 

som informanterna påpekade var att reglerna är mer strikta i Rumänien däribland klädseln. I 

pingstkyrkan i Rumänien måste man bära kjol som går under knäna och slöja på huvudet. 

Denna klädsel skulle tjejerna i Rumänien även bära utanför pingstförsamlingen.  

Skillnaderna mellan kyrkan i Rumänien och den här är att i Rumänien var reglerna mer 

strikta.[…]I Rumänien har pingstflickorna annorlunda klädsel, kjol och slöja, även utanför 

kyrkan. Här i Sverige kan du inte se denna skillnad, även jag inkluderad.[egen översättning]97 

Informanterna beskrev skillnaderna i termer av strikt och fri eller liberal där 

pingstförsamlingen i Rumänien utmålades som en strikt församling där tjejer inte fick 

sminka sig, måla naglarna, bära örhängen eller färga håret. Den svenska pingstförsamlingen 

anses vara liberal med större frihet bland annat för kvinnor där kvinnorna kan predika i en 

svensk pingstkyrka medan i Rumänien skulle kvinnor inte få göra det. Informanterna 

upplevde att även de var mer strikta men denna åsikt har avtagit enligt informanterna som 

nu inte upplever så stora skillnader mellan deras rumänska församling i Sverige och den 

svenska pingstförsamlingen.  

Vi trodde alltid att vi var mer stränga i praktiken. När vi var mindre var vi inte så mycket i 

svenska kyrkor men nu när vi har växt till så har man verkligen sett att det finns Guds folk där 

också.98 

Enligt informanternas uttalanden framträder den rumänska pingstförsamlingen i Sverige 

som en församling där man har hittat en medelväg. Man har bevarat vissa aspekter från 

Rumänien däribland specifik klädsel i kyrkan men anpassat sig till den svenska modellen i en 

pingstförsamling avseende andra aspekter. Församlingen är exempelvis mer liberal än vad 

pingstförsamlingen i Rumänien är.  

I Sverige är pingstvänner mer fria, liberal församling. I Rumänien, om man går till en 

pingstförsamling, vi har ju fått det mer inte som nästan i Sverige, vi måste ändå klä oss på ett 

visst sätt när vi går i kyrkan, för att visa respekt till Gud.99 

                                                            
97 Intervju Alexandra  
98 Intervju Anna  
99 Intervju Anna  
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Ja det har nog blivit att man har tagit åt den svenska pingstkyrkan. Eftersom vi är så ofta i 

svenska kyrkan. Men klart har man kvar lite av det rumänska också.[…]ser sakerna lite mer 

liberalt. Tror att Gud kollar på ditt hjärta och din personlighet.100 

Skillnaderna mellan pingstförsamlingen i Rumänien och pingstförsamlingen i Sverige har 

alltså lyckats överbryggas i den rumänska pingstkyrkan i Sverige. Man har anpassat sig till 

den svenska modellen men ändå bevarat visa aspekter från pingstförsamlingen i Rumänien. 

Tjejerna måste klä sig på ett visst sätt så som i Rumänien men upplever trots det att 

församlingen är mer liberal än den i Rumänien. Även de själva anses vara mer liberala i 

Sverige till skillnad från tjejer som är pingstvänner i Rumänien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
100 Intervju Maria  
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5 ANALYS  

I denna del ska jag redogöra för analysen över det sammanställda resultatet med hjälp av 

den teoretiska referensramen. Analysens syfte är att besvara mina frågeställningar dvs. hur 

tre unga kvinnor skapar och vidmakthåller mening kring sitt religiösa engagemang samt 

huruvida det finns samband mellan etnicitet och religiös engagemang.  

5.1 SKAPA OCH VIDMAKTHÅLLA MENING  
Uppfattningen av religion som social konstruktion förutsätter att skapandet och även 

vidmakthållandet av religiösa meningssystem sker i en social interaktion. De unga kvinnorna 

i undersökningen ingår i ett religiöst samfund som tillhandahåller dem ett socialt nätverk i 

vilket de kan interagera och dela religiösa föreställningar med andra. Deras religiösa 

meningssystem konstrueras och upprätthålls i interaktion med övriga i församlingen vid 

exempelvis bönestund tillsammans med ungdomsgruppen eller hela församlingen. Även 

övriga aktiviteter inom församlingen bidrar till att upprätthålla kvinnornas religiösa 

meningssystem. En betydelsefull aspekt i det här sammanhanget är informanternas 

uppfattning om att bönerna funkar bäst i samspel med övriga i församling. Det visar hur 

viktig det sociala samspelet är för kvinnorna för att skapa och vidmakthålla mening kring sitt 

religiösa engagemang.  

Enligt socialisationsprocesser som Berger och Luckmann presenterar, skapas individens 

subjektiva verklighet först genom primärsocialisationen under barndomen. Mina 

informanter uppgav alla att de hade växt upp i en kristen familj vilket gör det rimligt att 

anta, att den religiösa världsbilden har förmedlats till informanterna redan under 

barndomen av signifikanta andra. Familjen är även med och ständigt förstärker 

informanternas religiösa meningssystem och gör det relativt enkelt för informanterna att 

upprätthålla mening kring sitt religiösa engagemang. I umgänget med församlingens 

medlemmar framförallt övriga unga i församlingen har informanterna förutsättningar för att 

vidmakthålla mening kring sitt religiösa engagemang eftersom dessa delar föreställningar 

med varandra, de bildar informanternas plausibilitetsstruktur. Ett intressant perspektiv är 

informanternas medvetenhet om gruppens betydelse för vidmakthållandet av mening där 

gemenskapen och ungdomsgruppen ansågs viktig för att ”hålla sig på Guds väg” och för att 

överlag möjliggöra kontakten med Gud.  Medvetenheten kan även förklaras ur 

genusperspektiv där de unga kvinnorna beskriver sitt religiösa engagemang i relationella 
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termer istället för individualistiska termer som en följd av att de definierar sig själva i ljuset 

av relationer med andra.  

5.1.1 Plausibilitetsstruktur  

Plausibilitetsstrukturen är enligt Berger och Luckmann den viktigaste förutsättningen för att 

vidmakthålla verklighetsuppfattningen. Det är viktigt att tala om plausibilitetsstrukturen hos 

de unga kvinnorna dels vad gäller för att vidmakthålla mening kring sitt religiösa 

engagemang, dels vad gäller religion och migration som aktualiseras i kvinnornas situation. 

Nedanför ska jag enbart analysera plausibilitetsstruktur i relation till vidmakthållandet av 

mening kring religiöst engagemang.  

Kriser kan uppstå enligt Geels och Wikström som en följd av individens delaktighet i olika 

grupper som innehar olika åsikter. Här blir det viktigt att individen får förstärkning från 

gruppen för att kunna vidmakthålla sin subjektiva verklighet. Denna aspekt aktualiseras i de 

unga kvinnornas värld när de träffar representanter från grupper utanför församlingen, 

exempelvis arbetsplats, skola eller vänskapskretsar. De unga kvinnorna visar ett religiöst 

beteende vilket föranleder att de uppfattas som annorlunda av grupper utanför 

församlingen som förväntar sig ett annorlunda beteende hos de unga kvinnorna. Men i det 

här fallet verkar ingen kris aktualiseras där kvinnorna anammar det beteende exempelvis 

festa, röka eller dricka som grupper utanför församlingen förväntar sig. En tänkbar orsak är 

den ständiga förstärkningen som de unga kvinnorna får från den religiösa gruppen varvid 

kvinnorna vidmakthåller rollen och det beteende som den religiösa gruppen förväntar sig. 

De unga kvinnor verkar även har dragit sig ifrån andra som kan utgöra ett hot mot den egna 

världsbilden exempelvis bryter kontakten med övriga som inte är medlemmar eller tagit 

avstånd från dessa. Även detta möjliggörs av förstärkningen som de unga kvinnorna får från 

den religiösa gruppen och som bidrar till att kvinnorna kan vidmakthålla meningen kring sitt 

religiösa engagemang. I ett pluralistiskt samhälle som Sverige upplever inte kvinnorna några 

större kriser vilket är en följd av den ständiga sociala förstärkningen som dessa unga kvinnor 

får från församlingsmedlemmar som omfattar samma tro. 

5.2 MIGRATION, ETNICITET OCH RELIGIÖST ENGAGEMANG  
Kriser kan även uppstå vid migration då individens sociala nätverk och möjligheten att 

bevara plausibilitetsstrukturen kan förändras. I denna studie rör det sig om migration från 

Rumänien, varav en informant migrerat på senare år medan två informanter är 

svenskfödda. 
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Plausibilitetsstrukturen har i det här fallet kunnat bevaras då invandringen uppenbarligen 

skett i grupp eftersom man har haft möjligheten att grunda en etnisk religiös församling. 

Invandringen kan även ha skett individuellt men i det nya landet, Sverige, har man sökt sig 

till församlingen för att bevara plausibilitetsstrukturen. En ytterligare aspekt som Hamberg 

tar upp för att förklara samband mellan religion och migration är hur den religiösa 

situationen ser ut i hemlandet och huruvida den har påverkat beslutat att emigrera. Av en 

nationell undersökning utförd i Rumänien visas det att Rumänsk ortodoxa kyrkan befinner 

sig i majoritetsställning och har stort inflytande. Pingstkyrkan däremot befinner sig i 

minoritet med enbart 1 procent anhängare. Däremot finns det inte tillräckligt underlag för 

att fastslå om religionen har påverkat beslutet att emigrera. Eftersom pingstkyrkan trots 

minoritetsställning är en officiell erkänd religion i Rumänien är det rimligt att anta att 

religionen inte har påverkat beslutet att emigrera eller åtminstone inte varit en betydelsefull 

aspekt i beslutet att emigrera.  

En tredje aspekt som Hamberg lyfter upp vid studier av religiös förändring vid migration är 

skillnader i religiöst avseende som finns mellan det gamla och nya landet. Sverige räknas 

som ett av världens mest sekulariserade länder. I Rumänien däremot identifierar sig en stor 

del av befolkningen som religiösa och ortodoxa kyrkan har en stark ställning i landet. 

Migrationen har i kvinnornas fall inneburit en förändring i det att religionen i Sverige är en 

fråga om individens eget val och samhället i sin helhet drivs av sekulära institutioner. Det 

har inte i detta fall heller inneburit en större kris för informanterna, där man har behövt ge 

upp sin världsbild, då de har haft möjligheten att bevara plausibilitetsstrukturen inom 

församlingen.  

Skillnader mellan pingstkyrkan i Sverige och pingstkyrkan i Rumänien har medfört att 

kvinnornas religiösa församling upptagit vissa element från den svenska pingstförsamlingen, 

exempelvis klädseln. Informanterna uppgav att kvinnor i Rumänien, medlemmar i 

pingstkyrkan, är tvungna att bära kjol och sjal i kyrkan även utanför församlingen samt har 

även andra, strikta regler kring kvinnans utseende. I och med invandringen till Sverige, samt 

annorlunda, friare regler i den svenska pingstkyrkan har även den rumänska pingstkyrkan 

förändrat reglerna kring klädseln. Man har antagit en friare ställning kring kvinnans klädsel 

och de strikta reglerna kring kvinnans utseende.  Att man förändrat reglerna kring klädseln 

kan även ses mot bakgrund av sekulariseringen. Eftersom religion och religionsutövning i 

Sverige är individens eget val och majoritetsbefolkningen har en avvikande världsbild har 
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gruppen upptagit element från omgivningen, i detta fall att man bär vanlig klädsel utanför 

församlingen som alla andra och är endast tvungen att bära kjol och sjal i kyrkan.  

Pingstförsamlingen i Sverige anses vara mer liberal än den i Rumänien och det har medfört 

att de unga kvinnorna och den rumänska pingstförsamlingen blivit mer liberal trots att man 

bevarat vissa aspekter från hemlandet. I den rumänska pingstförsamlingen som de unga 

kvinnorna är medlemmar har man alltså hittat en ”medelväg” där man har upptagit vissa 

element från omgivningen, framförallt från svenska pingstkyrkan, exempelvis klädseln och 

en liberal syn medan bevarat vissa element från hemlandet, däribland klädseln i kyrkan och 

regler kring kvinnans utseende och position i församlingen. I svenska pingstkyrkan uppger 

informanterna att kvinnor får lov att predika men det är inget man får lov att göra i den 

rumänska pingstförsamlingen. Man har således försökt balansera och anpassa sig till en viss 

del, hittat en ”medelväg” mellan strikt och liberal. Sambandet mellan de unga kvinnornas 

etnicitet och religiösa engagemang hör ihop med viljan att anpassas till det svenska 

samhället och den religiositet man möter i svensk pingstkyrka och samtidigt bevara en del 

av de religiösa elementen i hemlandet.  

5.2.1 Genusperspektiv  

De unga kvinnorna har som genusteorier föreskriver genomgått socialisationsprocesser och 

har internaliserat rollen och beteende som kvinna. Som McGuire hävdar bidrar religionen 

och den religiösa församlingen till att vidmakthålla delningen mellan manligt och kvinnligt. 

Att vara kvinna i den rumänska pingstförsamlingen som undersöks innebär att förhålla sig 

till vissa regler och ett visst beteende. Exempelvis klädseln som man ska bära som kvinna i 

den rumänska pingstförsamlingen anses vara en följd av att man ska visa respekt till Gud. 

Kvinnor och män har olika positioner i religiösa församlingar och som informanterna 

uppgav, får inte kvinnor predika i den rumänska pingstförsamlingen. De unga kvinnorna i 

min undersökning väljer att beskriva sitt religiösa engagemang i relationella termer där den 

religiösa gruppen vare sig det är ungdomsgruppen eller övriga församlingen anses viktig för 

deras religiösa engagemang. Även relationen med Gud beskrevs av kvinnorna i personliga 

termer, likt kvinnorna i Ozoraks undersökning. De unga kvinnorna ansåg att Gud tar hand 

om dem, att med hjälp av den heliga anden kan de göra rätta val i livet och vara goda 

människor. 
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6 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION  

I denna uppsats har mitt syfte varit att undersöka hur tre unga kvinnor, med 

invandrarbakgrund, medlemmar i en rumänsk pingstförsamling i Skåne, skapar och 

vidmakthåller mening kring sitt religiösa engagemang samt huruvida det finns samband 

mellan etnicitet och religiös engagemang. Jag har använt mig av halvstrukturerad kvalitativ 

intervju som metod där en intervjuguide användes vid intervjutillfället med frågor 

formulerade kring teman familj, religiös engagemang och församling, etnicitet och slutligen 

social kontext.  

Kvinnornas religiösa meningssystem skapades och vidmakthölls i interaktion med övriga 

församlingsmedlemmar. Genom den ständiga kontakten och förstärkningen som de unga 

kvinnorna får från gruppen är det relativt lätt att skapa och vidmakthålla mening kring sitt 

religiösa engagemang. Möjligheten att bevara plausibilitetsstrukturen medför att inga större 

kriser uppstår hos de unga kvinnorna. Plausibilitetsstrukturen har kunnat bevaras trots 

migration då invandringen eller bosättningen i Sverige har skett i grupp eftersom man har 

haft möjligheten att grunda en etnisk församling. Invandringen har i detta fall skett från ett 

samhälle där religionen fortfarande har en stark ställning till ett samhälle som i högre grad 

kännetecknas av sekularisering. Inom församlingen har man anpassat sig i vissa avseende till 

detta förhållande genom att liberalisera kvinnors regler kring klädseln. Klädseln som kvinnor 

tidigare i Rumänien skulle bära även utanför kyrkan förändrades i Sverige så att det enbart 

gällde när kvinnor gick till kyrkan.  Skillnader mellan pingstförsamlingen i Rumänien och 

pingstförsamlingen i Sverige har skapat behovet av att grunda en rumänsk pingstförsamling i 

Sverige. Inom församlingen har man försökt skapa en ”medelväg” mellan strikt och liberal, 

där man antagit en mer liberal syn kring regler som rör kvinnor men bevarat vissa strikta 

aspekter exempelvis där kvinnor inte får predika i en rumänsk pingstförsamling.  

I likhet med Eva Hambergs fallstudie om sverige‐ungrare har jag i min undersökning kunnat 

konstatera att man inom församlingen funnit en ”medelväg” mellan dem strikta regler som 

en pingstförsamling i Rumänien har och den liberala synen och fria regler som en 

pingstförsamling i Sverige har. Det saknas dock underlag i min undersökning för att i 

grunden kunna redogöra mer specifikt för vilka dessa regler är förutom regler kring kvinnors 

klädsel och utseende. Även Magdalena Nordin finner att sverige‐chilenares förhållande till 

religiöst engagemang och samfund förändrats i samband med migrationen. Vissa individer 
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har som en följd av migrationen förts närmare Gud, andra har förts ifrån Gud och vissa 

individer har ingått i nya samfund. Min undersökning är inte tillräckligt omfattande för att 

kunna fastställa alla förändringar som rumänska migranter som varit pingstmedlemmar i 

Rumänien har genomgått i Sverige. I de unga kvinnornas fall kan man konstatera att ingen 

större förändring har skett då man haft möjligheten att bevara plausibilitetsstrukturen i den 

rumänska pingstförsamlingen. Sjödin hävdar att religiösa samfund kan utgöra en tillgång i 

integrationsprocesser genom skapandet av gränsöverskridande relationer. Det är förstås 

svårt att se liknande samband i min egen undersökning eftersom de unga kvinnorna är 

medlemmar i ett etnisk religiös samfund. Det krävs en närmare undersökning av den 

rumänska pingstförsamlingen och deras samarbete med den svenska pingstförsamlingen 

och samhället i övrigt för att undersöka huruvida den rumänska pingstförsamlingen kan 

fungera som tillgång i integrationsprocessen. Det förefaller snarare så att den rumänska 

pingstförsamlingen genom att enbart inkludera en etnicitet, rumänsk, är en bidragande 

orsak till segregation men det finns inte tillräckligt underlag för att fastslå detta 

resonemang.  

Min studie är begränsad i jämförelse med tidigare undersökningar eftersom dessa 

undersöker invandrargrupper i sin helhet. Min studie fokuserar inte på rumänska 

invandrargrupper i helhet utan på tre rumänska invandrarkvinnor, medlemmar i en rumänsk 

pingstförsamling. Min studie berör således endast en aspekt av den rumänska 

invandrargruppen som helhet. Men undersökningar av etniska religiösa församlingar som 

den här kan även de förklara samband mellan migration och religion. Att tillhandahålla 

perspektiv på varför behovet av att grunda en etnisk religiös församling finns. Detta behov 

uppstår som en följd av viljan att anpassa sig till religiösa förhållanden i det nya landet och 

samtidigt bevara aspekter från den religiösa utövningen i hemlandet. Min studie bidrar till 

att undersöka hur tre unga kvinnor skapar mening kring sitt religiösa engagemang, hur dessa 

unga kvinnor innehar möjligheten att bevara aspekter kring sitt religiösa meningssystem och 

samtidigt anpassas till sekulariseringsprocesser i Sverige och den religiositet man möter i en 

svensk pingstförsamling. Studier av etniska religiösa församlingar som den här kan ge 

värdefulla insikter om etnicitet, migration och religiös engagemang.  

Aspekter som jag i efterhand finner väldigt intressanta och värda att studera är skillnader 

mellan pingstförsamlingen i Sverige och pingstförsamlingen i Rumänien. I min undersökning 

saknas underlag för att beskriva skillnader mellan pingstförsamlingen i Sverige och 
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pingstförsamlingen i Rumänien på en djupare nivå. Genom intervjuer med medlemmar i en 

svensk pingstförsamling samt deltagande observation i både den rumänska och den svenska 

pingstförsamlingen hade skillnader framträtt tydligare och gett underlag för rikare 

tolkningar kring skillnader mellan församlingar. Det saknas även beskrivningar av eventuella 

orsaker till migrationen vilket bidrar till att det inte finns tillräckligt underlag för att besvara 

huruvida religionen i Rumänien påverkat invandringen till Sverige. Möjligtvis skulle 

intervjuer med församlingens grundare spegla vilka orsaker och initiativ som legat bakom 

beslutet att grunda en rumänsk pingstförsamling. En mer omfattande och jämförande studie 

av den rumänska pingstförsamlingen och en svensk pingstförsamling skulle utöka 

kunskaperna om varför behovet till att grunda etniska religiösa församlingar finns samt 

varför individer söker sig till dessa etniska religiösa församlingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

7 LITTERATURFÖRTECKNING  

 

Berger, Peter. L. 1969. The sacred canopy: Elements of a sociological theory of religion, 

Doubleday, Garden City, N.Y.  

Geels, Antoon & Owe Wikström.2006. Den religiösa människan: En introduktion till 

religionspsykologin, Natur och kultur, Stockholm. 

Haag, Eva & Signild Risenfors. 2007. Jämställdhet, islam och framtidsdrömmar: En 

intervjustudie om muslimska gymnasieflickor, Högskolan Väst, Trollhättan. 

Hamberg, Eva, M.2000. Livsåskådningar, religion och värderingar i en invandrargrupp 

[Elektronisk resurs]: en studie av sverigeungrare, Centrum för forskning om internationell 

migration och etniska relationer (CEIFO), Stockholm. Tillgänglig på internet: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva‐64867 (Hämtad 2014‐05‐05)  

Hamberg, Eva, M. 2000. Livsåskådningar, religion och värderingar i en invandrargrupp: En 

studie av sverigeungrare, Centrum för invandringsforskning. 

Hamberg, Eva. 2009. ”Religiösa marknadsstrukturer, religiös pluralism och 

sekulariseringsprocesser”, Socialvetenskaplig Tidskrift, nr 3‐4, 265‐278. 

http://lup.lub.lu.se/record/1530447 (Hämtad 2014‐04‐01)  

Hamberg, Eva. 2010. ”Migration och religion”, Svensson, Jonas. & Arvidsson, Stefan (red), 

Människor och makter 2.0: En introduktion till religionsvetenskap, Högskolan i Halmstad, 

Halmstad, 100‐104.  

Herbert, David. & Max, Fras. 2009. "European Enlargement, Secularisation and Religious Re‐

publicisation in Central and Eastern Europe", Religion, State and Society, vol.37, nr. 1‐2, 81‐

97.  

Karlsson Minganti, Pia. 2007. Muslima: Islamisk väckelse och unga muslimska kvinnors 

förhandlingar om genus i det samtida Sverige, Stockholms universitet: Etnologiska 

institutionen, Carlsson. 

Kvale, Steinar & Svend Brinkmann. 2009. Den kvalitativa forskningsintervjun. 

Studentlitteratur, Lund. 



42 
 

Larsson, Göran.2003. Talande tro. Ungdomar, tro och identitet. Studentlitteratur: Lund. 

Lövheim, Mia. 2007. Sökare i cyberspace: ungdomar och religion i ett modernt 

mediesamhälle, Cordia, Stockholm. 

McGuire, Meredith, B. 2002. Religion: The social context, Wadsworth, Belmont, Calif. 

Mella, Orlando.1994. Religion in the life of refugees and immigrants [Elektronisk resurs], 

Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer (CEIFO), 

Stockholm. Tillgänglig på internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva‐64844 

(Hämtad 2014‐05‐22) 

Mella, Orlando.1996. Searching for the sacred [Elektronisk resurs]: comparative study of 

popular religiosity among refugees in Sweden, Centrum för forskning om internationell 

migration och etniska relationer (CEIFO), Stockholm. Tillgänglig på internet: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva‐65270 (Hämtad 2014‐05‐22) 

Nordin, Magdalena.2004. Religiositet bland migranter [Elektronisk resurs]: Sverige‐

chilenares förhållande till religion och samfund. Diss. Lund: Lunds universitet. Tillgänglig på 

Internet: http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=21918 (Hämtad 2014‐05‐10) 

Otterbeck, Jonas. & Pieter, Bevelander. 2006. Islamofobi: En studie av begreppet, 

ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet, Forum för levande historia, Stockholm. 

Otterbeck, Jonas. 2010, Samtidsislam: Unga muslimer i Malmö och Köpenhamn, Carlsson, 

Stockholm. 

Ozorak, Elisabeth, W. 1996. "The Power, but Not the Glory: How Women Empower 

Themselves Through Religion", Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 35, nr. 1, 17‐

29. 

Patel, Runa & Bo Davidson. 2011. Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Studentlitteratur, Lund. 

Repstad, Pål & Furseth, Inger. 2005, Religionssociologi: En introduktion, Liber, Malmö. 

Sjödin, Daniel.2011. Tryggare kan ingen vara [Elektronisk resurs]: migration, religion och 

integration i en segregerad omgivning. Diss. Lund: Lunds universitet. Tillgänglig på Internet: 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2167467&fileOId=2167

468 (Hämtad 2014‐05‐05)  



43 
 

Zagura, Nicoleta.2012.”Romania”, Bäckström, Anders (red.), Welfare and values in Europe: 

transitions related to religion, minorities and gender: national overviews and case study 

reports. Vol. 3, Eastern Europe: Latvia, Poland, Croatia, Romania. Uppsala: Uppsala Religion 

and Society Research Centre. Tillgänglig på internet: http://uu.diva‐

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:574817 (Hämtad 2014‐05‐25)  

 

INTERNETREFERENSER  
 

Rumänsk nationell undersökning  

http://www.insse.ro/cms/ro/node/556 (2014‐05‐23)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

INTERVJUREFERENSER  

INTERVJU MARIA. 2014‐01‐08 

INTERVJU ANNA. 2014‐01‐08 

INTERVJU ALEXANDRA. 2014‐01‐17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

BILAGA – INTERVJUFRÅGOR  

INTERVJUGUIDE  

 

1. Beskriv dig själv! Ålder, intresse etc.  

 

2. Hur kom du i kontakt med församlingen?  

 

‐ Var din familj medlemmar i församlingen?  

‐ Är folk i din närhet religiösa?  

 

3. Hur länge har du varit medlem i församlingen?  

‐ Vad är det som gjorde att du bestämde dig för att döpas?  

 

4. Vad finner du intressant/tilldragande hos församlingen?  

 

5. Hur skulle du vilja beskriva ditt engagemang i församlingen?  

 

‐ Har ditt engagemang varierat?  

‐ Har det funnits någon period eller situation som bidrog till att just ditt 

engagemang växte?  

‐ Har det funnits någon situation som har bidragit till att ditt engagemang 

minskade?  

 

6. Vad betyder medlemskapet i församlingen för dig?  

‐ Hur har det påverkat dig som människa?  

‐ Vilken betydelse har församlingen för dig? Om man tänker på gemenskapen.  

 

7. När inträffar ungdomsträffar och vad gör man under dessa ungdomsträffar?  

‐ Vilken betydelse anser du att ungdomsträffarna/ungdomsgruppen har för dig 

som människa?  
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‐ Vilken betydelse anser du att ungdomsträffarna/ungdomsgruppen har för ditt 

religiösa engagemang?   

 

8. Varför valde du denna församling och inte en svensk församling?  

 

9. Vad brukar du göra på fritiden?  

‐ Hur anser du att din religionstillhörighet uppfattas av kompisar?  

‐ Vilken inverkan/påverkan anser du att kompisar (utanför församlingen) har för 

ditt religiösa engagemang?  

 

10. Anser du att ditt religiösa engagemang påverkas av arbete/skola? Om ja, på vilket 

sätt? Om nej, varför?  

‐ Hur anser du att din religionstillhörighet uppfattas på arbetsplatsen/skolan?  
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