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Abstract 

In a study conducted by the Swedish National Board of Youth Affairs from 2007 close to one 

out of two young people answered that they believe in a God or higher power. The study 

”Religion as a resource?” (2012) shows that religion is still a resource in the life of many 

young people. The life- and self-understanding, that takes place in the life of young people, is 

in many ways independent of a church, institution and/or tradition, and any contact with 

religion primarily takes place in a secularized context. The young people that express that 

religion is an important part of their life are in minority, as are those who choose to engage in 

a Christian organization. KRISS and Credo, two Christian Swedish student associations are 

examples of such organizations. In this study I focus on KRISS and Credo by interviewing 

seven young adults from these organizations to see what shapes their faith.  

   The aim of this study is to examine how young adults relate to the traditional interpretations 

and expressions of faith within the Christian context they have chosen to engage in, especially 

how they describe God and Jesus, and if there are any differences between the two 

organizations. 

To help in this understanding I have used Paul Heelas and Linda Woodheads theory about 

”the subjective turn” and their two perspectives how people relate to religion and spirituality: 

”life–as religion” and ”subjective–life spirituality” (Heelas & Woodhead, 2005). A question 

in this study was if /how these theories can contribute to a deeper understanding of how 

young adults shape their faith? 

   The results show that although there are small tendencies toward ”subjective–life 

spirituality”, the descriptions given by the informants from KRISS and Credo are 

predominantly associated with ”life-as religion”. There are minor differences between the two 

organizations. However these are subtle and could be the expression of individual rather than 

organizational differences. 
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Kapitel 1 Inledning 

Ungdomsstyrelsen visar i sina studier (exempelvis 2007) av unga svenskars värderingar och 

tankar att unga människor värderar vänner, fritid och familj högt i sina liv. De mår relativt bra 

och funderar mycket på framtiden och vad den innebär. I de frågor som berör religion är det 

relativt få som svarar att religion är viktig i deras liv. I Ungdomsstyrelsens studie från 2007 

svarar dock nästan varannan ung människa att de tror på en Gud eller en högre makt som 

personlig, opersonlig eller inneboende (Ungdomsstyrelsen, 2007). Undersökningen Religion 

som resurs?(2012) visar att religion på olika sätt fortfarande i dag är en resurs i många unga 

människor liv men det ser annorlunda ut än vad det gjort tidigare. Kyrkan som tradition, 

institution och praktik är inte längre den huvudsakliga platsen där unga finner hjälp för att 

tolka livet. Den livs- och självförståelse som sker i ungas liv är på många sätt oberoende av 

kyrkan och kontakten med religion sker främst i sekulära sammanhang (Bromander & 

Lövheim et al., 2012).  

   Av de unga människor som säger sig vara kristna väljer en del att engagera sig och tillhöra 

en kristen organisation eller rörelse. Dessa organisationer ser olika ut och ger på olika sätt 

plats för unga människors tankar om livet, tron och Gud. Två exempel på sådana rörelser är 

studentorganisationerna Credo och KRISS (Kristna studentrörelsen i Sverige). De är båda 

ekumeniska men säger sig stå närmast Svenska kyrkan. Credo är en demokratisk gymnasie- 

och studentorganisation som finns i hela Sverige. Till skillnad från Credo finns KRISS bara 

på ett fåtal platser i Sverige och som demokratisk studentorganisation vänder de sig alltså inte 

till de som går gymnasiet.  

   Credos vision är att: ”göra Jesus Kristus känd, trodd, lydd och älskad bland studenter och 

skolungdomar i Sverige.” (Credo, 2015). Credo har tydliga trosgrunder och riktlinjer för sin 

verksamhet där bland annat Bibeln och vittnesbörden om Jesus ses som viktiga. De beskriver 

sig i ordalag som: ”vi vill att Credo som rörelse ska präglas av en längtan och iver att dela 

med oss av de goda nyheterna som är evangeliet om Jesus Kristus”, ”Credo vill vara en 

rörelse som präglas av en passion till att be”, samt: ”Hela Bibeln är Guds inspirerande och 

tillförlitliga ord, den högsta och avgörande normen för människans tro och liv.” 

(Credosverige, 2015). 

   KRISS å andra sidan beskriver sina mål så här: ”i förvissningen om Kristi närvaro i mötet 

mellan människor, till uppgift att bland studenter gestalta Kristus genom att aktualisera 

kristen tro och livsåskådning, skapa miljöer där en personlig tro kan leva och utvecklas, 

uppmuntra till ansvarstagande i församling och samfund, verka för Kristi Kyrkas synliga 

enhet och stimulera till ansvar i samhället.” (KRISS, 2015). I beskrivningen av sig själva 

återfinns meningar som: ”Vi är en studentrörelse öppen för alla som söker ett sammanhang att 

växa i, som kristen eller icke-kristen, sökare eller finnare.” och: ”Vi vill ta ställning i svåra 

frågor; kämpa för ett samhälle som inte lämnar de svaga utanför; samtidigt som vi är ett 

sammanhang där många olika livsåskådningar och åsikter ryms.”(KRISS, 2005). 

   Även som det finns många likheter mellan organisationerna så finns det nyansskillnader i 

hur de beskriver sig. KRISS är friare i sin beskrivning och deras syftesparagraf tecknar bilden 

av ett sammanhang dit såväl ”sökare som finnare” bjuds in, bland annat för att brottas med 

svåra frågor kring tro – ett sammanhang som trots sin kristna självbild rymmer olika 

livsåskådningar (KRISS, 2015). Credo fokuserar tydligare på trosgrunderna som det för 
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medlemmarna gemensamma samt vikten av att föra den tron vidare och har därmed en tydligt 

evangeliserande karaktär (Credosverige, 2005).  

   De unga som uttrycker att religion är viktig är i minoritet, så även de som också väljer att 

engagera sig i en kristen organisation. De unga som väljer att engagera sig i en kristen 

organisation har på olika sätt tydligt valt att förhålla sig till traditionella livstolkningsmönster 

i ett samhälle som förordar det subjektiva och individuella. Frågan är i vilken grad och på 

vilket sätt de har anammat eller förkastat de traditionella tolkningsmönster och beskrivningar 

av tro som ryms inom den kyrkliga kontext de är en del av.  

   Det finns många teorier och modeller för att förklara de förändringar som skett och som 

fortfarande sker i kulturer, samhällen och i människors förhållande till religion. Som hjälp för 

att förstå hur kristna unga vuxna formar sin tro har jag valt att använda mig av Paul Heelas 

och Linda Woodheads teori om ”the subjective turn”. Teorin lyfter fram två olika perspektiv 

på hur människan förhåller sig till religion och det andliga. Dessa två perspektiv är: ”life–as 

religion” och ”subjective–life spirituality” (Heelas & Woodhead, 2005). Teorin visar på 

skillnader mellan ett liv som levs i termer av externa eller objektiva roller, plikter och 

skyldigheter (”life-as religion”), till ett liv som levs genom att individen hänvisar till sina 

egna subjektiva erfarenheter (”subjective-life spirituality). Utifrån denna teori undersöker jag 

personer som engagerar sig i kristna studentorganisationer för att se om beskrivningen av 

deras tro kan sägas ligga närmare ”life-as religion” eller ”subjective-life spirituality”, Credo 

som organisation förutsätter en tydlig kristen livsåskådning med ett missionerade uppdrag. 

KRISS som organisation vänder sig till kristen som icke-kristen och vill kämpa för ett 

samhälle där alla ryms. 

   Teorin har fått kritik för att ge en alltför polariserad bild av uttryck för religion i samhället 

(bland annat Ketola. 2007), medan verkligheten rymmer en skala mellan ytterligheterna. Jag 

ställer mig bakom den kritiken men menar samtidigt att man kan använda perspektiven 

metodiskt för att närma sig ett material utan att nödvändigtvis ta ställning till teorins 

ontologiska värde. Teorin är intressant, inte trots, utan just på grund av ytterligheterna. Ibland 

blir likheter tydligare när man jämför relativt små skillnader med ytterligheter, andra gånger 

kan ytterligheterna verkligen visa sig vara svart och vitt. Det teoretiska perspektivet kommer 

klargöras ytterligare längre fram i uppsatsen. Genom att applicera dessa perspektiv på 

materialet hoppas jag kunna bidra med ytterligare en bild av ungas religiositet. 

1.1. Syfte och mål 

 

Syftet med denna uppsats är att fördjupa kunskaperna om hur unga vuxna i Uppsala beskriver 

sin tro med särskilt fokus på beskrivningen av Gud och Jesus. De unga vuxna som jag vill 

undersöka är studenter som är medlemmar i de kristna studentorganisationerna Credo och 

KRISS. I studien vill jag också undersöka huruvida det finns någon skillnad i hur och vad de 

unga vuxna från Credo och KRISS beskriver som viktigt för deras tro. Målet med min uppsats 

blir således att genom Heelas och Woodheads (2005) teori om ”the subjective turn” få en 

djupare bild av unga vuxnas beskrivningar av sin tro men också dess meningsskapande i ett 

samhälle präglat av det individuella och subjektiva.   
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1.2. Frågeställningar 

 

 Hur beskriver unga vuxna i Credo och KRISS sin tro på Gud och Jesus; vad beskriver 

de som viktigt i sin tro och vilka auktoritetsförhållanden kan man se i deras 

beskrivningar av relationen människa – Gud? 

 Finns det skillnader mellan hur de unga vuxna från Credo och unga vuxna från KRISS 

beskriver Gud och Jesus och vilka är i så fall skillnaderna?  

 I vilken mån bidrar Paul Heelas och Linda Woodheads teori om ”the subjective turn” 

och dess två perspektiv ”life – as religion” och ”subjective – life spirituality” till 

förståelse av hur dessa kristna unga vuxna formar sin tro? 

1.3. Avgränsning  

Materialet för denna uppsats är avgränsat till sju individuella intervjuer av unga vuxna som 

vid materialinsamlingen var engagerade i de kristna studentorganisationerna Credo och 

KRISS och dess lokala grupper i Uppsala. De unga vuxna som intervjuades var alla mellan 23 

och 29 år, vilket också blir det åldersgrupp som jag i denna uppsats definierar som unga 

vuxna. Ett av kriterierna i urvalet av informanter var att de intervjuade var beredda på att kalla 

sig kristna och känna sig bekväma med att prata om sin tro. Studien kommer således inte att 

titta på unga vuxnas tro i ett generellt perspektiv utan specifikt på den valda gruppen. Studien 

fokuserar på kristna trosföreställningar och beskrivningar av tro. Att vidga studien till att 

inkludera ytterligare perspektiv, med bland annat en större andel informanter, hade också varit 

av intresse men var inte möjligt utifrån de tidsramar som uppsatsen var tvungen att ta hänsyn 

till. För att bearbeta uppsatsens syfte och frågeställning är intervjumaterialet dock tillräckligt.   

1.4. Forskningsgenomgång 

1.4.1 Unga och religion 

Det finns en mängd olika forskningsmaterial om vuxna människors religiositet, ett exempel 

på detta är forskningsprojektet Konsten att gå i kyrkan (1994). Detta forskningsprojekt 

innehåller fyra delundersökningar med syfte att titta på olika aspekter av människors 

gudstjänstvanor i Göteborg. Den fjärde delundersökningen samlade in 1196 enkätsvar om 

gudstjänstvanor, frågor om tro och religiositet, kyrkligt engagemang med mera (Pettersson, 

Geyer & Wikström 1994, s 115ff). Utifrån resultatet identifierades olika förhållningssätt till 

tro och religiositet; ett absolut (objektivt, absolut realistiskt) och ett relativt (subjektivt, 

relativt konstruktivistiskt). De kunde också observeras att religiösa människor förhåller sig 

olika och ser olika på hur människan bör förhålla sig till sin tro (Pettersson, Geyer & 

Wikström, 1994, s 153). 

   Forskning om ungdomars religiositet är mer begränsad och den är inte lika etablerad i alla 

forskningsdiscipliner. Den forskning som finns är ofta tvärvetenskaplig och innefattar flera 

aspekter. Inte sällan behandlas den unga människans identitetsskapande. I Sverige har det 

dock under de senaste tio åren hänt en hel del inom ungdomsforskningen som rör frågor om 

unga och meningsskapande. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor tar 

kontinuerligt fram rapporter om ungas livsvillkor. Rapporternas resultat utgår från enkäter. 

Materialinsamlingen berör två åldersgrupper, 16–29 år och 35–74 år. I undersökningarna 

ställs frågor om bland annat demokrati, livsvillkor, tolerans och religion (Ungdomsstyrelsen, 

2007). Rapporten från 2007, Unga med attityd, är den första som ställer fler frågor om 
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religion och tro. På frågan om vad som ger livet mest mening svarar den största andelen av 20 

– 30 åringarna ”familj och vänner” medan ”religion” får en mycket liten andel. I nämnda 

rapport lyfts även frågor fram om hur de unga tänker om Gud. Nästan varannan ung (16–29 

år) säger att de tror på en högre makt, personlig, opersonlig eller immanent Gud. Var fjärde är 

osäker och den sista fjärdedelen är icketroende (Ungdomsstyrelsen, 2007, s 35f).  

   Inom det pedagogiska forskningsfältet bör Caroline Gustavssons (2013) avhandling 

Existentiella konfigurationer. Om hur förståelsen tar gestalt i ett socialt sammanhang lyftas 

fram. Genom att studera hur unga vuxna (19–29 år) beskriver och förstår sina liv vill 

Gustavsson hitta användbara koncept för att kunna förstå hur individen skapar mening i en 

social och kulturell kontext. Gustavsson utgår från Berger och Luckmans teori om 

kunskapssociologi. För att förstå de unga vuxnas livserfarenheter utvecklar hon även 

begreppet existentiella konfigurationer. Detta begrepp summerar enligt Gustavsson 

förståelsen av individen, både i termer av process och innehåll, och i termer av det sociala och 

det personliga. Studien visar att de intervjuade relaterar till traditionella, existentiella teman 

som döden och meningen med livet, men också till frågor om bland annat otrygghet. De som i 

studien beskriver sig som kristna beskriver sin tro på en transcendent Gud samtidigt som de 

beskriver drag från det som Gustavsson kallar en immanent Gud. Gustavsson menar att dessa 

exempel snarare visar på hur svårt det är att tala om Gud än att det skulle handla om olika 

teologiska sätt att förstå Gud. Vidare menar hon att unga vuxna som hon studerat inte har 

tillgång till ett språk för att tala om tro och religion. Resultatet i studien indikerar också på att 

när individen går igenom en refiguration är andra människor och nya plausibilitetstrukturer 

viktiga element för att en sådan ska kunna ske (Gustavsson 2013, s 162ff).  

   Även Jessica Mobergs (2013) avhandling Piety Intimacy and Mobility A Case Study of 

Charismatic Christianity in Present-day Stockholm visar på samspelet mellan individens 

religiösa identitet och den religiösa grupp hen tillhör. Genom intervjuer och deltagande 

observationer av medlemmar i kristna karismatiska frikyrkor visar Moberg hur utövandet av 

nutida religiositet och utvecklandet av en religiös identitet är en pågående habitationsprocess, 

d.v.s. en process där informanterna utvecklar en form av karismatisk pietism i relation till 

församlingen. Moberg pekar även på att de intervjuade medlemmarna hade en benägenhet att 

ta till sig olika element och tankemodeller som fanns i andra kristna sammanhang, och besöka 

andra kristna kyrkor, än den hen var medlem i. Informanterna var på så sätt inte trogna sina 

församlingar. Resultatet visar också på att det i de intervjuades religiösa liv fanns regler, 

rituella uttryck och bilder av exempelvis Gud som var viktiga för församlingen och för hur 

individen formade sin identitet (Moberg, 2013).  

    I Religion som resurs? Existensiella frågor och värderingar i unga svenskars liv. (2012) 

lyfts flera aspekter om i vilken mån och hur religion kan fungera som en resurs i unga 

människors liv. Texterna i boken utgår ifrån en enkätundersökning som besvarade av unga 

svenskar mellan 16-24 år (n=1300) (Bromander & Lövheim et al., 2012, s 9). Mia Lövheim 

menar att materialet i studien visar att endast en minoritet instämmer i frågor associerade med 

traditionell religiositet och de tydligaste uttrycken för att religionen spelar en stor roll i livet 

återfinns inom denna. Unga vuxna identifierar sig hellre eller lika starkt med ”sökande eller 

andlighet”. Lövheim ger uttryck för ett behov av perspektivskifte inom forskning om religion 

och unga och hur den kommer till uttryck i dagens samhälle (Lövheim, 2012, s 106). Tidigare 

studier har handlat mer om vad dessa unga tror på än hur tron kan utgöra en resurs. En studie 

av det sätt på vilket unga vuxnas tro tar sig uttryck kräver utgångspunkter och frågeställningar 

som kan fånga in dessa – något man kan ifrågasätta om tidigare forskning lyckats med. De 

resultat som visar på den lilla betydelse religionen spelar för unga svenskar ifrågasätts också 

inom nyare ungdomsforskning. Ungas förhållningssätt till religion är förankrat i ett socialt 

sammanhang. Religiösa och icke-religiösa unga delar i stort samma värderingar och livsstil 
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och religionens betydelse som resurs ”handlar därmed kanske främst om hur den kan 

integreras i dessa sammanhang och kombineras med andra resurser” (Lövheim, 2012, s 106).  

   Religionssociologen Ulf Sjödin har i sin forskning fokuserat på ungdomar och deras syn på 

religion och livsåskådning. Hans undersökningar har behandlat ungdomars syn på 

paravetenskapliga fenomen, deras inställning till kyrkan och traditionella trosföreställningar, 

samt deras syn på kunskap och vikten av religionsämnet i skolan. I undersökningen Mer 

mellan himmel och jord (2001) vill Sjödin kartlägga förhållandet mellan trosuppfattningar 

vetenskap. Sjödins undersökning grundar sig på två enkäter, varav en är inriktad på unga 16–

18 år och deras syn på livsåskådningsfrågor (n=622). Undersökningen visar bland annat att 

även om ungdomar har en större öppenhet inför paravetenskapliga fenomen och icke-

traditionella tolkningsmönster är detta inte helt etablerat hos majoriteten av dem. Ungdomar 

använder sig i stor utsträckning av transcendenta trossystem (Sjödin, 2001).  

   I Anders Sjöborgs avhandling (2006) Bibeln på mina egna villkor studeras vilken ställning 

bibelordet har bland svenskar och bland unga användare av hemsidan ”Bibelsajten”. 

Bibelsajten var en hemsida där ungdomar kunde ställa tros- och livsfrågor. Syftet med 

avhandlingen är att undersöka om mediering via internet kan bidra till att Bibeln används som 

en kulturell resurs och om detta påverkar hur människan förhåller sig till Bibeln som 

auktoritet. Sjöborg har utfört både en kvalitativ studie med 23 individuella kompletterande 

intervjuer med unga (15–24 år) och en online-enkät på Bibelsajten (n=1046). Studien 

inkluderar även kvantitativa studier av redan insamlat material. I den del som utgörs av 

intervjuer med unga (15–24 år) ställs även frågor om bibelsyn och en tydlig ambivalens när 

det gäller bibelsynsuppfattning framträder. Resultatet för hela studien visar bland annat att 

internet använts som ett komplement till ett redan existerande religiöst engagemang (Sjöborg, 

2006). 

   En erfarenhet för livet (2011) samlar och analyserar enkätundersökningar av unga ledare 

samt ett antal intervjuer med konfirmandarbetslag och konfirmander. Enkätundersökningen 

samlade 720 svar från unga ledare utifrån frågor om bland annat konfirmandledares attityder 

till kristen tro, hur de tänker om Gud och Jesus och deras plats i Svenska kyrkan. Resultatet 

visar bland annat att de unga konfirmandledarna har positivare attityder till kristen tro och 

positivare upplevelser av gudstjänster än vad konfirmander har. Enkätundersökningen visar 

även att 79 procent av de som varit ledare flera år tror på att det finns en Gud eller högre makt 

(Gran, Eek och Frisell, 2011). 

   Samtliga här redovisade studier behandlar hur unga människor tänker och förhåller sig till 

religion och de kristna trosföreställningarna. Studierna visar att de unga både tar till sig det 

traditionella sättet att förhålla sig till tro, och att de samtidigt anammar nya sätt att förhålla sig 

till religion. Någon mer ingående behandling av hur unga beskriver Gud och Jesus finns dock 

inte i de nämnda studierna. 

1.4.2 ”The subjective turn” 

Det finns ett flertal forskare som har använt sig av Heelas och Woodheads (2005) bearbetning 

av teorin ”the subjective turn”. Några av dessa studier bör nämnas för denna uppsats. Inger 

Furseth (2006) har i en studie undersökt religiösa förändringar i människors livshistorier 

kopplat till de religiösa förändringar som sker i Norge. Genom detta vill hon beskriva det 

komplexa religiösa landskapet i Norge och särskilt lyfta relationen mellan det individuella och 

det gemensamma. Studien utgår från en stor enkät och åtta individuella intervjuer: fyra män 

och fyra kvinnor. Av de intervjuade är det bara en i åldern 23–29 år och hon är kvinna. I 

Furseths resultat är det denna kvinna som tydligast visar på ett närmande av ”the subjective 

turn”. Resultatet visar bland annat på en trend av att gå från att hitta sanningen, till mer av att 

vilja vara sig själv med krav på autenticitet och önskan att hitta det genuina. Undersökningen 

pekar dock inte på en massiv förändring i människans relation till religion utan snarare en 
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långsam och komplex process där flera förhållningssätt lever bredvid varandra (Furseth, 

2006). 

   Kimmo Ketola (2007) använder teorin i finsk religiös kontext för att se om det går att finna 

de tendenser som Heelas och Woodhead (2005) lyfter upp som exempel på ”subjective turn”. 

Ketola har valt att ställa samma frågor till sitt material som Heelas och Woodhead (2005) 

gjorde i sin utarbetning av teorin. Studien är kvantitativ och utgår från redan gjorda 

enkätundersökningar av finländares religiositet, bland annat ingår en enkätundersökning 

(n=1000) av unga vuxna (20–39 år). Resultatet visar att religion inte visar vägen till andlighet 

i Finland men att den försvagade ställningen hos traditionella/icke-demokratiska former av 

religion öppnar upp för mer demokratiska former (Ketola, 2007).  

De nämnda studierna har inte specifikt undersökt unga vuxna och de har inte haft fokus på 

hur informanterna beskriver tro. Med min studie hoppas jag kunna bidra med ytterligare ett 

sätt att använda sig av Heelas och Woodheads (2005) teori. Intentionen är att få en djupare 

kunskap av hur unga vuxna i dag tänker och beskriver sin tro på Gud och Jesus genom att 

applicera teorin på de unga vuxnas beskrivningar av tro. Ett sådant specifikt fokus i en 

kvalitativ undersökning av unga vuxnas beskrivning av sin tro på Gud och Jesus saknas i 

tidigare forskning. 

1.5. Material 

Materialet till denna uppsats består av sju individuella intervjuer med unga vuxna i åldrarna 

23–29 år. Intervjuerna genomfördes i maj 2005 och varje intervju pågick i genomsnitt under 

1,5 timme. Efter transkribering omfattar intervjuerna i genomsnitt 16 sidor text per intervju.  

Materialet består av tre intervjuer med individer från Credo (en kvinna och två män) och fyra 

intervjuer med individer från KRISS (en man och tre kvinnor). Informanterna är anonyma se 

mer i kapitel 3.1.2. 

   Materialet består av fyra delar: informanternas bakgrund, deras organisationsengagemang, 

informantens egna beskrivningar av sin tro samt informanternas ställningstagande till färdiga 

påståenden om tro. För att besvara uppsatsens frågeställningar har jag valt att fokusera på de 

delar som handlar om beskrivningar av tro och informanternas ställningstaganden till de 

färdiga påståendena. Jag lyfter till viss del även upp bakgrundsdelen (religiös bakgrund, 

studieval med mera) men har valt att inte lägga fokus på den aspekten. Avgränsningen är 

gjord av flera skäl. Dels på grund av att tidigare forskning redan lagt så stor fokus på detta. 

Men också för att uppsatsens ramar är begränsade och att lyfta fram varför de ungas uttryck 

ser ut som det gör hade gått ut över hur de uttrycker sin tro. Delen om 

organisationsengagemanget har jag valt att inte inkludera i uppsatsen då den inte faller inom 

de ramar som denna uppsats syfte och frågeställningar ger. 
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Kapitel 2 Teori 

2.1.”The subjective turn” 

Forskare har under de senaste årtionden genom studier och observationer av kultur, samhälle 

och religion behandlat frågor som berör religiös individualism och subjektivism. Mycket av 

resultaten visar på religionens avtagande betydelse i samhället – en utveckling som gett 

upphov till begreppet sekularisering och sekulariseringsteori. Förändringarna i det religiösa 

landskapet går dock inte mot ett religiöst vakuum. Det finns nyanser, förändringar i uttryck, 

skiftningar från religiositet till andlighet – uttryck som forskningen i sina utgångspunkter och 

frågeställningar måste ta hänsyn till. Paul Heelas och Linda Woohead (2005) nyanserar bilden 

och lyfter fram att sekulariseringen inte är den enda rörelsen i det religiösa landskapet utan att 

det samtidigt pågår en sakralisering. De menar att deras teori ”subjective turn” skulle kunna 

beskriva en samexistens mellan sekularisering och sakralisering. Teorin ger enligt dem en 

nyckel till att förstå båda dessa fenomen och förklarar både nedgången och tillväxten i det 

religiösa landskapet (Heelas &Woodhead, 2005, s 10ff). 

   Paul Heelas och Linda Woodhead (2005) har i sin bok The spiritual revolution: Why 

religion is giving way to spirituality beskrivit de religiösa konsekvenserna av ett begynnande 

”subjective turn” av den moderna kulturen. Med detta teoretiska anslag vill de förklara de 

traditionella religiösa organisationernas avtagande påverkan, individens religiositet och ett 

eventuellt andligt uppvaknande i Storbritannien och USA. Heelas och Woodheads bok utgår 

från en studie av det religiösa och andliga landskapet i den brittiska staden Kendal. Studien 

undersöker både det forskarna kallar församlingsmiljöer och de holistiska miljöerna i staden. 

Fokus ligger på face–to–face situationer och aktiviteter. Heelas och Woodhead (2005) menar 

att även om ”the spiritual revolution” inte har skett ännu ser de tendenser i sin studie som 

visar på att den kommer att ske (Heelas &Woodhead, 2005, s 48).  

   Genom att referera till Charles Taylers forskning (1989, 1991) beskriver Heelas och 

Woodhead en kulturförändring där människor tenderar att vända sig från ett liv som levs i 

termer av externa eller objektiva roller, plikter och skyldigheter, till ett liv som levs genom att 

individen hänvisar till sina egna subjektiva erfarenheter. De egna erfarenheterna blir därmed, 

bland annat, en tolkningsram för vad som är rätt och riktigt (Heelas &Woodhead, 2005, s 2). 

Dessa tendenser går att finna i alla samhällets delar, så som till exempel i skolan och i det 

religiösa landskapet. I studiet av ”the subjective turn” definierar Heelas och Woodhead 

religion som ”life–as” och spiritualitet som ”subjective–life” (Helas & Woodhead, 2005, s 5). 

   Heelas och Woodhead (2005) menar att vändningen mot det subjektiva är en vändning från 

”life-as” (individen i relation till externa roller, plikter och förväntningar som duktig fru, 

pappa, man, stark ledare o.s.v.) till ” the subjective-life” (självdefinierande, där individens 

förhållande till livet utgår från de egna unika erfarenheterna av detsamma).  

   ”Life–as religion” är relaterat till plikter mot familjen och samhället, en definition av en 

värld där människor i första hand tänker på sig själva som tillhöriga etablerade och givna 

ordningar och sammanhang. Dessa sammanhang och ordningar har i sin tur förts vidare i 

generationer. Människor som innefattas av den här definitionen sätter stort värde på att vara 

medlem i ett sammanhang eller en tradition. Det som spelar roll i livet enligt denna definition 

är lydnad, uppmärksamhet, strävan efter ett liv som står över och bortom individen själv samt 

att någon yttre auktoritet eller storhet ger individen mening i livet. Religion är här något som 
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kräver att individen lever enligt redan givna regler och normer. Dessa regler och normer är 

satta av en extern, högre auktoritet. De högre auktoriteternas uppgift är att visa vägen i 

människans liv och ge livet ett reellt värde om och när människan gjort sina plikter eller 

fullföljt sina uppgifter. Här karakteriseras det goda livet i termer av offer och disciplin 

(Heelas & Woodhead, 2005, s 3).  

   ”Subjective–life spirituality ” lyfter fram andra värden som viktiga, t.ex: “states of 

consciousness, states of mind, memories, emotions, passions, sensations, bodily experiences, 

dreams, feelings, inner conscience, and sentiments – including moral sentiments like 

compassion” (Heelas & Woodhead, 2005, s 3). I denna definition är det individen själv som 

subjekt som blir den unika källan till vad som är betydelsefullt och vad som ger mening. 

Auktoriteten för att avgöra vad som är betydelsefullt ligger således hos individen själv och 

inte hos någon yttre auktoritet eller storhet. Det goda livet består inte av disciplin och offer 

utan präglas snarare av ett holistiskt perspektiv där människan, medveten om sin natur, lever 

fullt ut. Det centrala är att leva ett liv rikt av erfarenheter, hitta sätt att hantera negativa 

känslor, att leva ett kvalitativt gott liv och att bli den man är tänkt att vara enligt individen 

själv (Heelas &Woodhead, 2005, s 4). I ”subjective-life spirituality” beskrivs det heliga som 

något som finns inom människan. Det anses viktigt att finna sin egen inre andliga väg och att 

förena kropp, själ och ande. Det finns inga dogmer utan vad som är rätt och riktigt bestäms av 

individen själv (Heelas &Woodhead. 2005, s 23ff). 

    Som redan nämnts menar Heelas och Woohead att deras teori skulle kunna beskriva en 

samexistens mellan sekularisering och sakralisering. Teorin ger enligt dem en nyckel till att 

förstå båda dessa fenomen och förklarar både nedgången och tillväxten i det religiösa 

landskapet. Vidare menar de menar att om människor i dag blir intresserade av det heliga är 

sannolikheten större att de vänder sig till sammanhang eller praktiker som hjälper dem att 

hitta det andliga i sig själva än att de vänder sig till ett sammanhang som refererar till en yttre 

auktoritet. På detta sätt kommer ”subjective-life spirituality” att växa och ”life–as religion” att 

minska. De fortsätter resonemanget och menar att en religion som berättar för individen vad 

hen ska tro på och hur hen ska bete sig inte fungerar i en kultur som domineras av tanken att 

det är individen själv som ska finna lämpliga svar på sina frågor (Heelas &Woodhead, 2005, 

s10ff). För att ett religiöst sammanhang ska kunna överleva behöver det ta hänsyn till och 

lyfta in de värden och tankar som ”subjective-life spirituality” står för (Heelas &Woodhead, 

2005, s 78). 

   Undersökningen i Kendal visar på olika bilder av tro och andlighet. Församlingarna som de 

undersöker lyfter alla fram en bild av en transcendent Gud som är bortom människan och som 

binder dem till något större än de själva. Gud beskrivs i termer av fader och någon som har all 

makt. Den underliggande tron är att Gud, Bibeln och kyrkan vet vad som är bäst för 

individen. Jesus är fokus för tillbedjan och ses som en förebild för hur människan ska leva ett 

liv i lärjungaskap. Allt detta innefattas i ”life–as religion” (Heelas & Woodhead, 2005, s 14 

ff).  

   Heelas och Woodhead (2005) beskriver fyra olika typer av församlingar och placerar dem 

alla i life-as religion. Trots detta går det också att se hur det individuella och subjektiva får 

plats. Den första är ”congregation of humanity”, där individen förväntas ge hela sitt liv för att 

tjäna Gud och sin nästa. Gud är något som går att finna utanför människan och i sin nästa. 

Den andra är ”congregations of difference”. Gud är här något helt utanför människan och 

enda vägen för att nå Gud går genom Jesus och Bibeln. De två sista är ”congregation of 

experiential difference” och ” congregations experiential humanity”. För dessa är Gud både 

någon som kan bli synlig genom individens erfarenheter och något som finns utanför, men för 

”congregation of experiential difference” behöver denna individuella erfarenhet av Gud alltid 

stå i relation till Bibeln (Heelas & Woodhead, 2005, s 22 f).  



 12 

   Heelas och Woodhead (2005) beskriver vidare att kvinnor verkar ha en större tendens än 

män att dras till miljöer och tankesätt som hör ihop med ”subjective-life spirituality”. Män 

stannar även i högre grad kvar i tankemönster och miljöer som här kopplas ihop till ”life-as 

religion” (s 111).  Teorin om ”the subjective turn” har använts av andra forskare i Europa och 

Norden (se exempelvis Ketola, 2007). I den nordiska forskarvärlden har teorin fått en hel del 

kritik bland annat för att den är för kategorisk och att det är svårt att se en fullständig 

vändning från ”life-as” till ett ”subjective-life”-synsätt på livet, kultur, samhälle och religion.  

   Beskrivningarna av tron på Gud och Jesus påverkas beroende på vilket av perspektiven 

”life–as religion” och ”subjective-life spirituality” man utgår från. Teorin kan användas för 

att påvisa skillnader mellan olika informanters beskrivningar av sin tro, genom att identifiera 

tendenser som pekar mot något av dessa perspektiv. Detta blir tydligt i arbetsmodellen i nästa 

kapitel. 

2.2. Arbetsmodell 

För att applicera teorin på materialet har jag utifrån Heelas och Woodheads (2005) teori gjort 

en tabell (Tabell 1. Teorimodellen) där jag parvis ställer upp alternativa beskrivningar av tron 

på Gud och Jesus utifrån de två perspektiven ”life-as religion” och ”subjective-life 

spirituality”. Tabellen används sedan som verktyg i arbetet med analysen av resultatet. Första 

kolumnen i tabellen redogör för vad respektive påståenden relaterar till (t.ex. Gud, Jesus, 

auktoritet etc.), samt i vilket kapitel detta berörs. I arbetet med att sammanföra teori och 

material har intentionen varit att hitta stråk där informanternas beskrivningar av sin tro 

sammanfaller med teorimodellens beskrivningar av ”life-as religion” eller ”subjective-life 

spirituality”. 

 

Tabell 1. Teorimodellen.  

Kopplas i analysen till 

beskrivningar av: 

Life - as religion Subjective-life spirituality 

Gud (kapitel 4.2.1) Gud är den djupaste andliga 

dimensionen, en yttre helighet. 

Gud är något som är en del av 

mig, något som finns inom 

mig.  

Gud (kapitel 4.2.1) Gud har skapat allt och har 

obegränsad makt. 

Gud har skapat allt men makten 

ligger hos mig själv att ta hand 

om det liv jag har fått. 

Bibeln (kapitel 4.2.3) 

Auktoritet och 

relationen människan – 

Gud (kapitel:4.2.4) 

Gud, Bibeln och kyrkan är de 

auktoriteter som bestämmer vad 

som är rätt och sant för 

människan. 

Gud, Bibeln och kyrkan kan 

visa på ett sätt att leva livet. 

Auktoritet att besluta om vad 

som är rätt och sant avgör jag 

själv. 

Auktoritet och 

relationen mellan 

människan - Gud 

(kapitel 4.2.4) 

Guds vilja blir synlig genom 

begrundan av texter i Bibeln och 

i traditionen.  

Genom att lyssna inåt och 

känna Guds närvaro, genom att 

lita på mina erfarenheter och 

förmågor blir det synligt vad 

jag bör göra. 

Jesus (kapitel 4.2.2) Jesus ses som ett exempel på hur 

vi ska och bör leva. Människan 

uppmanas till lärjungaskap. 

Jesus inspirerar mig i hur jag 

kan leva mitt liv. 

 

Jesus (kapitel 4.2.2) Jesus är upphöjd och fokus för 

tillbedjan 

Jesus är Guds son men också 

en människa som jag, med 
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 känslor och drömmar. 

Gemenskap (kapitel 

4.2.3) 

Gemenskapen hjälper människan 

att veta vad som är rätt och fel. 

Gemenskapen med andra kan 

ge mig verktyg för att hitta vad 

som är rätt och fel för mig. Det 

är jag som slutligen bestämmer 

vad som är rätt för mig. 

Gemenskap (kapitel 

4.2.3) 

Gemenskapen ger människan 

trygghet, stabilitet och 

sammanhang. 

Genom att umgås och diskutera 

med andra kan jag lära mig mer 

om mig själv och växa i min 

tro, så länge det känns rätt för 

mig. 

Gudstjänst (kapitel 

4.2.3) 

Gudstjänsten förmedlar Guds 

vilja och människan tar emot. 

Så länge gudstjänsten ger mig 

möjlighet att få känna Gud i 

mitt hjärta och det finns 

möjlighet för mig att själv tolka 

mitt liv i det som sker så ger 

gudstjänsten mening. 

Jesus (kapitel 4.2.2) Det är människans plikt som 

kristen att leva enligt de regler 

och skyldigheter som Gud och 

traditionen påbjuder. 

Jag avgör själv hur jag ska leva 

mitt liv och vilka levnadsregler 

och eventuella plikter jag ska 

leva efter. 

Bön (kapitel 4.2.3) Genom bön kan människan be 

om förlåtelse, tacka och tillbedja 

Gud och Jesus. 

Bönen är för mig ett samtal 

med Gud och ett sätt att komma 

i kontakt med mitt inre. 

 

   Under intervjuerna använde jag mig bland annat av ett metodverktyg där informanterna fick 

ta ställning till färdiga påståendepar om tro (se bilaga 2). Dessa påståendepar är genererade 

utifrån Thorleif Petterssons, Karl Geyers och Owe Wikströms diskussion och teoribildning av 

resultatet från rapporten ”Gudstjänstbesökarna” i projektet Konsten att gå i kyrkan 

(Pettersson, Geyer & Wikström 1994, s 151ff). De handlar om trosföreställningar om Gud, 

Jesus, Bibeln, frågor om auktoritet med mera. Eftersom Pettersson och hans kollegiers teori 

återkommer på flera ställen i uppsatsen är det viktigt att understryka att denna teori alltså har 

sin funktion i genererandet av påståendeparen som metod, och inte som teori för tolkning av 

det material vars insamlande metoden möjliggör. Petterssons med fleras teori har legat till 

grund för skapandet av påståendeparen och på så vis utgör teorin den teoretiska basen för den 

metod som används. I tolkningen av det insamlade materialet används teorimodellen - 

genererad utifrån Heelas och Woodheads (2005) teori, i relation till metod och det insamlade 

materialet. Genom att kombinera användandet av teorin från Pettersson med flera när det 

gäller metod och teorin från Heelas och Woohead bildas en utgångspunkt där metoden 

(Pettersson mfl) möjliggör en analys utifrån Heelas och Woodheads teori. 

   För att ytterligare kunna se skillnaderna i hur informanterna från Credo och KRISS 

beskriver sin tro på Gud och Jesus placerar jag även dessa organisationer i den teoretiska 

ramen. Utifrån hur Credo beskriver sina trosgrunder, där de bland annat lyfter upp bibelordet 

och visionen där de vill göra: ”Jesus känd, trodd, lydd och älskad” (Credosverige, 2015), går 

det att hävda att de beskriver en hållning som faller in i ”life-as religion”. KRISS är inte lika 

lätt att placera i den teoretiska ramen. De är friare i sina beskrivningar och mål än vad Credo 

är. KRISS talar i sina mål om att det är viktigt att den personliga tron kan leva och utvecklas 

men inte på ett sätt att det helt skulle kunna placeras i ”subjective–life spirituality”, även om 

KRISS ligger närmare denna placering än Credo. KRISS uppmuntrar till ansvarstagande i 

kyrkan och församlingen och vill verka för Kristi kyrkas synliga enhet (KRISS, 2015). 
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Utifrån denna beskrivning skulle nog Heelas och Woodhead klassificera dem som en del av 

”life–as religion” och till följd av deras fokus på människans ansvar i samhället skulle de 

placeras i ”congregations experiential humanity”. Utifrån denna korta skiss vill jag också se 

om det finns någon samstämmighet mellan hur rörelserna placerar sig och hur dess 

medlemmar placerar sig, i relation till teorin.  

   Som nämnts tidigare beskriver Heelas och Woodhead (2005) kvinnors tendens att i högre 

utsträckning än män dras till miljöer och tankesätt som hör ihop med ”subjective-life 

spirituality” samt mäns motsatta tendens att stanna kvar i tankemönster och miljöer som här 

kopplas ihop till ”life-as religion” (s 111). Även detta är något som jag vill analysera i mitt 

material. Finns det i denna studie någon skillnad i hur kvinnor och män beskriver sin tro och i 

så fall på vilket sätt?  

   Denna studie har alltså tre huvudfrågeställningar och två analysfrågor. 

Huvudfrågeställningarna som nämndes i inledningen är:  

 

 Hur beskriver unga vuxna i Credo och KRISS sin tro på Gud och Jesus; vad beskriver 

de som viktigt i sin tro och vilka auktoritetsförhållanden kan man se i deras 

beskrivningar av relationen människa – Gud? 

 Finns det skillnader mellan hur de unga vuxna från Credo och unga vuxna från KRISS 

beskriver Gud och Jesus och vilka är i så fall skillnaderna?  

 I vilken mån bidrar Paul Heelas och Linda Woodheads teori om ”the subjective turn” 

och dess två perspektiv ”life – as religion” och ”subjective – life spirituality” till 

förståelse av hur dessa kristna unga vuxna formar sin tro? 

 

De två analysfrågor är: 

 

 Finns det i denna studie någon skillnad i hur kvinnor och män beskriver sin tro och 

i så fall på vilket sätt?  

 Finns det någon samstämmighet mellan hur rörelserna placerar sig i relation till 

teorin och hur dess medlemmar placerar sig i relation till teorin?  
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Kapitel 3 Metod 

3.1 Material och insamling 

Som metod för att kunna svara på frågeställningarna i denna uppsats har jag valt att använda 

mig av intervjuer. Syftet med intervjuerna är att få en djupare kunskap och insikt i enskilda 

människor tro samt få en inblick i de två studentrörelserna Credo och KRISS. 

Undersökningen vill nå djupare än enbart en kvantitativ undersökning och lyfta fram de 

individuella berättelserna om tro.  

   För att kunna göra en jämförelse mellan de två studentrörelserna valde jag att göra en 

halvstrukturerad intervjumall, med förslag på frågor och teman. Samtidigt finns det en 

flexibilitet i frågornas ordningsföljd och form för att på bästa sätt kunna följa upp 

informantens berättelse (Kvale, 1997). En fördel med valet av en halvstrukturerad 

intervjumall var att det dessutom blev lättare för mig som ovan intervjuare att få det material 

som jag behövde för att kunna svara på min frågeställning. Att inte ha en fullkomligt 

standardiserad mall gör även att materialet till viss del blir olika beroende på vem som 

intervjuas. Detta både berikar och försvårar studien. Det berikar för att informanten har 

möjlighet att lyfta fram perspektiv som är viktiga för hen. Det försvårar genom att det blir 

något svårare att göra jämförelser mellan informanterna. 

   Intervjuerna har fyra olika delar: Bakgrund och engagemang, mindmap, trospåståenden och 

kompletteringar (se intervjumallen i bilaga 1). Mindmapen blir således ett verktyg där 

individen själv får formulera det som är viktigt i hens tro. Informantens mindmap blir 

utgångspunkten för samtalet och ska sedan fungera som ingång till intervjumallens frågor och 

teman. I nästa del får informanten diskutera och ta ställning till olika färdiga trospåståenden 

genom att se två streckgubbar som på olika sätt berättar om tro. Dessa trospåståendepar är 

framtagna utifrån Thorleif Pettersson, Karl Geyer och Owe Wikströms (1994) teori och 

forskning om hur tro kan komma till uttryck och beskrivas (se bilaga 2 och Pettersson, Geyer 

& Wikström, 1994). Informanten får även möjlighet att själv lägga till något till den streckbild 

som väljs. Intervjun avslutas med att informanten får möjlighet att komplettera och ställa 

frågor utifrån det som de varit med om. 

Urvalet av informanter gjordes utifrån principer att det skulle vara lika många kvinnor som 

män från respektive rörelse. Informanterna skulle vara bosatta i Uppsala och engagerade i de 

två lokala studentrörelserna i Uppsala. Slutligen skulle de vara bekväma med att prata om sin 

tro. I sökandet efter informanter från Credo och KRISS har jag använt mig av något som Pål 

Repstad kallar för ”snöbollsmetoden”. Den går ut på att informanterna själva introducerar 

eller rekommenderar andra informanter till den som intervjuar (Repstad, 1999, s 45). I valet 

av denna metod behöver intervjuaren vara medveten om att det finns en risk att informanterna 

lyfter fram personer som tycker likadant som de själva. Repstad (1999) lyfter också fram 

vikten av att få tag på ”huvudinformanter”, dvs. sådana som flera personer lyfter fram som 

lämpliga att intervjua. Huvudinformanterna rekommenderar i sin tur flera personer. Dessa två 

metoder kompletterades i studien med syftet att minimera skevheten i urvalet som kan uppstå 

vid användande av enbart snöbollsmetoden.  

   Tre av personerna som föreslogs för intervju sa nej till att ingå i undersökningen. Den 

främsta anledningen till att de inte ville ställa upp var att de inte kände sig bekväma med att 
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prata om sin tro i ett intervjusammanhang. Det var särskilt svårt att hitta informanter från 

CREDO.  

   Jag har valt att intervjua tre personer från Credo (en kvinna och två män) och fyra från 

KRISS (tre kvinnor och en man). I den mån som det har varit möjligt har jag tagit hänsyn till 

att ha en jämvikt mellan män och kvinnor. Det visade sig dock inte vara lika lätt som jag först 

trodde. Från Credo var det fler män som tackade ja och från KRISS var det fler kvinnor som 

tackade ja. Samtliga intervjuade benämnde sig själva som kristna och troende. De studerade 

alla vid Uppsala universitet. Fyra av informanterna studerade teologi, två studerade medicin 

och en psykologi. Sex av sju informanter har vuxit upp i en svenskkyrklig miljö eller familj. 

Den sjunde informanten blev nyfiken på kristen tro i tonåren (för djupare presentation av 

informanterna se bilaga 3). 

   Inför en intervju fick varje informant ett informationsbrev som kort beskrev vad 

undersökningen syftade till och hur materialet sedan skulle användas, intervjuns tidsomfång 

och form samt informanternas rätt till anonymitet. De fick också möjlighet att i förväg skicka 

information om sig själva. Denna möjlighet använde dock ingen. Informanten fick själv välja 

var intervjun skulle genomföras, under förutsättning att intervjun kunde spelas in på 

kassettband. Intervjuerna skedde hemma hos mig, hemma hos informanten eller på kafé. 

Intentionen var att skapa en miljö där informanten kände sig trygg. Intervjuerna genomfördes 

i Uppsala under våren 2005. 

   Varje intervju inleddes med kort information om uppsatsens syfte och vilka regler som 

gällde för intervjun. Samtycke till intervjun spelade in på kassettbandet. Informanterna fick 

sedan själva välja vad de ville heta i undersökningen. Intervjuerna spelades in för att kunna få 

största möjliga teckning av informanternas svar. Att spela in en intervju ger dock en 

avkontextualiserad version av intervjun (Kvale, 1997, s 147) eftersom de visuella aspekterna 

saknas i inspelningen. En nackdel som blev synlig i transkriberingen är att vissa ord och 

meningar inte har kunnat återges på grund av för dålig kvalitet på ljudet. Användningen av 

kassettband har ändå gett mig som intervjuare möjligheten att vid intervjusituationen fokusera 

på det informanten säger med betoningar av ord samt att även observera kroppsspråk och 

annat. Detta hade inte varit möjligt utan ett hjälpmedel. 

    Vid renskrivning av en intervju finns det alltid en risk att göra felskrivningar och redan vid 

utskriften görs på ett sätt en tolkning av materialet. Jag valde att redan i transkriberingen 

avpersonifiera materialet, exempelvis togs informantens namn och födelseort bort (Kvale, 

1997, s 158). Förutom detta finns det inga medvetna omskrivningar i transkriberingen. I 

utskriften av intervjuerna tar jag hjälp av dessa tecken för att beskriva informanternas 

berättelser: 

 

(pause) Längre paus mellan mening eller ord. 

…..  Något som inte hördes på bandet och på så sätt inte kunde transkriberas.  

(…) Stycke som har sammanfattats. 

        Ord som informanten betonar starkt i sitt tal. 

3.1.2 Frågor om validitet   

Det finns ett antal frågor som behöver beaktas för att en intervju ska få de bästa 

förutsättningarna. Som forskare påverkar man alltid i viss mån det material man arbetar med. 

I samband med planeringen av intervjuerna, och vid själva genomförandet, fanns det även 

många personrelaterade avvägningar som behövdes göras. Exempel på sådana avvägningar 

var kön, ålder, var och hur intervjun genomfördes. Ett annat exempel är hur jag som forskare 

uppfattas av informanten (Repstad, 1999). Allt detta hade betydelse för hur informanterna 

uppträdde och vad de valde att berätta under intervjun. Repstad (1999) menar att i 

diskussionen om effekter av forskning bör fokus ligga på samspelet mellan forskarens och 
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informantens egenskaper. Han lyfter även fram betydelsen av maktrelationen mellan de två 

parterna. Det är svårare att intervjua om det finns en för stor obalans i maktförhållanden 

mellan intervjuaren och informanten.  

   I den här undersökningen var jag som intervjuare förhållandevis lika dem som jag 

intervjuade vad gäller ålder och sysselsättning. Detta underlättade förmodligen själva samtalet 

under intervjun. Kön är ytterlige en aspekt att lyfta fram. Intervjuerna med de unga kvinnorna 

blev längre och kvinnorna svarade mer utförligt på frågorna än männen. Möjligtvis hade det 

att göra med att jag själv var kvinna men det kan också handla om individuella skillnader. Det 

är sammanfattningsvis viktigt att möta informanten med ett medvetet och öppet 

förhållningssätt. 

   Validiteten i en studie handlar om att ställa frågor om dess giltighet och vilka 

förutsättningar som finns för att kunna göra det (Malterud, 1998). Denna studie vill bidra till 

att ge nya och flera bilder av hur kristna unga vuxna beskriver sina trosföreställningar. I talet 

om studiens giltighet blir det viktigt att kunna visa på en röd tråd som löper genom hela 

uppsatsen. Genom att kontinuerligt återkomma till frågeställningarna och tydligt visa på de 

avväganden som gjorts under arbetets gång ska det för läsaren bli möjligt att själv dra 

slutsatser och ställa frågor.  

3.2 Analysmodell 

Analysen av materialet har gjorts med intentionen att den ska vara transparent, det ska vara 

lätt att följa med och dra egna slutsatser utifrån resultatet. Uppsatsen har en induktiv ansats 

där det empiriska materialet står i fokus både för att hitta svaren på frågeställningar och vid 

valet av teori. Malterud (1998) kallar denna typ av analysmetod för kvalitativ innehållsanalys 

(s 232).  

   För att göra uppsatsen så transparent som möjligt visar resultatdelens fyra underkapitel det 

material som berör de två första forskningsfrågorna. Resultatdelen ämnar vara så nära 

materialet som möjligt, vilket bland annat blir tydligt i antalet citat. Även analysdelen följer 

dessa underkapitel. Här analyseras resultatet genom den teoretiska uppställning som angetts i 

teorikapitlet. Tolkningen av resultatet har gjorts med respekt för materialet men också i syfte 

att kunna ge svar på de forskningsfrågor som är ställda.  

    Det första steget i arbetet med materialet består av att jag med utgångspunkt i 

frågeställningarna sorterar ut och lyfter fram informanternas beskrivningar av Gud, Jesus och 

några övriga gemensamma teman som återkommer som viktiga för informanternas tro. Dessa 

beskrivningar hämtas både från den del av intervjun som utgår från mindmapen och från den 

del som utgörs av de ställningstaganden som kommer fram i samtalet om påståendeparen om 

tro. 

   Steg två i arbetet med resultat och analysdelen består av att i detta sorterade material hitta 

beskrivningar av Gud och Jesus som är återkommande hos flera av informanterna. Men 

arbetet består också i att se om det är någon särskild beskrivning av dessa teman som är 

iögonfallande. Samma urskiljning görs även på övriga gemensamma teman som återkommer 

som viktiga för informanternas tro. Ur materialet lyfter jag även fram en del som tar upp 

informanternas tankar om relationen mellan människan och Gud. Utifrån detta tar jag sedan 

upp eventuella skillnader mellan Credo och KRISS samt mellan män och kvinnor.  

   I steg tre kopplas resultaten från de två föregående stegen till den teoretiska modellen med 

”life–as religion” och ”subjective–life spirituality”. Resultatet diskuteras utifrån teorimodellen 

och med utgångspunkt från den diskussionen påpekar jag sedan sådant som jag ser som 

uttryck för beskrivningar av ”life-as religion” och ”subjective -life spirituality”. 
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Kapitel 4 Resultat och analys 

4.1. Resultat 

Informanterna har i intervjuerna fått beskriva sin tro. Den fria formen innebär att svaren inte 

följer någon direkt mall och materialet kräver en viss sortering innan analys. Jag har med 

utgångpunkt i frågeställningarna sorterat ut svar som relaterar till olika teman: Gud, Jesus, 

etc.. Svar som är gemensamt återkommande hos informanterna, och beskrivs som viktiga för 

dem, lyfts fram. Jag kommer dessutom att identifiera eventuella skillnader mellan 

informanterna från Credo och KRISS.  

   Jag har valt att dela upp resultatet i fyra underrubriker. Rubrikerna har satts med 

utgångspunkt i den första frågeställningen för uppsatsen (Hur beskriver unga vuxna i Credo 

och KRISS sin tro på Gud och Jesus; vad beskriver de som viktigt i sin tro och vilka 

auktoritetsförhållanden kan man se i deras beskrivningar av relationen människa – Gud?) och 

under dem sorteras sedan materialet (påståendeparen och beskrivningar från mindmapen) in 

utifrån analysmodellens beskrivning. Rubriken ”Beskrivningar av Gud” (4.1.1) tar exempel 

upp informanternas ställningstaganden – och eventuella komplement - till de två 

påståendeparen som handlar om Gud. Vilka påståendepar de olika underrubrikerna relaterar 

till och hur förtydligas i respektive underkapitel. 

   Kopplingar mellan mönster i materialet och teorimodellen beskrivs närmre i analysen. 

4.1.1 Beskrivningar av Gud  

I intervjuerna finns det många beskrivningar av Gud och det finns några teman som 

återkommer hos flera av informanterna. Ett av dessa teman är Gud som pappa, förälder och 

människan som Guds barn. Det gemensamma för de informanter som använder sig av dessa 

beskrivningar är att de alla beskriver sig som ett barn i relation till Gud och att relationen till 

Gud omnämns som personlig. Gud ses som både någon och något som ger trygghet och som 

ger kärlek. Tryggheten är en tydlig återkommande beskrivning både i beskrivningarna av Gud 

som personlig och när Gud inte är personlig. Begreppen ”pappa”, ”förälder” och ”far” kan ses 

som synonyma i den bemärkelsen att de syftar på en relation där Gud ger trygghet och kärlek.  

Men det finns skiftningar i hur begreppet används, där en del av informanterna talar om en 

könsneutral förälder medan andra tydligt talar om en han.  

   Johan från Credo beskriver en relation till en pappa när han talar om Gud som en person 

som han kan falla tillbaka på och en trygghet som finns i hans liv. Elisabeth (Credo) säger att: 

”Jag tänker mig Gud som en far, en förälder. Som älskar och ger trygghet. Jag har ingen 

erfarenhet av den perfekta föräldern men när jag tänker hur det skulle vara så skulle det vara 

så här.” Hon fortsätter att beskriva Gud och säger: ”Gud sätter gränser och Gud (paus) talar 

om när jag gjort någonting fel. Men jag känner mig hela tiden älskad. De finns med båda två. 

Och jag känner mig trygg i (paus) även i tillsägelserna.” För Emma som är medlem i KRISS 

är denna bild av Gud som förälder problematisk, hon menar att:  

 
... den där barn – förälderbilden är ju så här klassisk som feminismen kanske har 

problem med att man lägger ut bilden av fadern och barnet. Men samtidigt kan jag 

inte undgå att det ligger någonting i det där, men liksom förälder, barn. Den här 

(paus) så mycket större på alla sätt och vis, jag är det här lilla, något som är väldigt 

lite i förhållande och ändå så pass kärleksfullt band mellan. 
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Emmas beskrivning av Gud som kärleksfull är ett återkommande tema även i andra 

intervjuer. Gud beskrivs både med hjälp av substantivet kärlek men också som kärleksfull. 

När informanterna beskriver Gud som kärleksfull beskriver de samtidigt en Gud som är god, 

varm, omtänksam, omsorgsfull och förlåtande. De informanter som beskriver Gud som 

kärleksfull gör det ofta i relation till beskrivningen av Gud som ”pappa” eller förälder, men 

inte genomgående. Per (KRISS) beskriver Gud som kärleksfull men menar samtidigt att det är 

svårt att veta ”vad det är”. Han ser Gud som någon som längtar efter relationer – ” Gud vill 

relation” menar han. Elisabeth (Credo), Emma (KRISS) och Johannes (Credo) säger också att 

Gud är god och Isabell (KRISS) menar att Gud är varm och någon som bryr sig om henne. 

För Johannes (Credo) är Gud inte bara kärlek utan han beskriver även Gud som sin bäste vän. 

   Samtidigt som informanterna beskriver Gud i termer av trygghet, kärleksfull, fader och 

förälder så förekommer också andra kontrasterande beskrivningar. Ett tema som går att se är 

att Gud beskrivs som något större och dolt. Gud kan av samma informant beskrivas som 

kärleksfull och nära, och som distanserad. Maja som är medlem i KRISS beskriver Gud med 

substantivet kärlek och fortsätter med orden Gud är: ”större än vad jag själv tror”. Johannes 

(Credo) använder ord som beständig och transcendent samtidigt som han tidigare beskrivit 

Gud som sin bästa vän.  

   Emma (KRISS) beskriver också Gud som förälder samtidigt som hon säger: ”Gud ändå är 

ganska dold för människan, tror jag. Och väldigt annorlunda. Totalt annorlunda än människan 

och då är det svårt att (paus) komma i kontakt med Gud så där. (paus) Det är bortom och ändå 

på något sätt begripligt.” Isabell (KRISS) berättar om en kärleksfull Gud som är nära, men 

svårgripbar. Hon menar att: ”… Gud är svår att förstå sig på. Så fort man tror att man förstår 

sig på något så (paus) möts det kanske av något annat”.  

   I beskrivningarna av Gud återfinns inga stora skillnader mellan informanterna från KRISS 

och informanterna från Credo. De skillnader som går att påvisa är att beskrivningen av Gud 

som far/förälder återfinns hos alla informanter i Credo medan den bara återfinns hos en från 

KRISS. Emma från KRISS är dessutom inte bekväm med den bilden men säger att hon inte 

kan beskriva den på något bättre sätt. En annan skillnad är att informanterna från KRISS har 

en större benägenhet att beskriva Gud som något bortom, större, dolt medan de från Credo 

använder ord som transcendent och skapare. Det framkom inte några stora skillnader då 

informanterna fick ta ställning till färdiga påståenden om Gud.  

   Det första påståendeparet om Gud som informanterna fick ta ställning till var: ”Gud är 

allsmäktig och god och finns överallt” och ”Gud finns inom varje människa”. Det andra 

påståendeparet om Gud var: ”Gud är oföränderlig och evig” och ”Gud är relativ och 

föränderlig.” 

   Här valde informanterna att beskriva Gud som allsmäktig och god, Gud som finns överallt, 

som är oföränderlig och evig. Dessa beskrivningar var oberoende av vilken organisation 

informanten var medlem i. Merparten av informanterna gjorde ofta egna tillägg för att 

kombinera de två alternativen i påståendeparen. Per (KRISS) lade till att: ”allmakten inte får 

inkräkta på individens frihet.” Elisabeth (Credo) gjorde ett längre tillägg och sade: ”Jag tror 

på en Gud som är allsmäktig, god och som finns överallt. Gud har sänt sin heliga ande att bo i 

våra hjärtan.” Maja (KRISS) visar på ett annat sätt att kombinera de två alternativen i 

påståendeparet som handlar om huruvida Gud är oföränderlig eller föränderlig och säger: ”jag 

tro att Gud är föränderlig och evig samtidigt”. Materialet visar på flera sådana mellanvägar.  

   När informanterna fick ta ställning till färdiga påståenden om Gud fick beskrivningarna av 

Gud ytterligare perspektiv. Informanterna valde inte själva att beskriva Gud som allsmäktig, 

evig och oföränderlig men när de var tvungna att ta ställning var det den beskrivningen som 

de valde. Hur centralt detta påstående blir för deras egen tro är dock svårt att fastslå, särskilt 

då de själva inte använt formuleringen under intervjun. Benägenheten att göra egna lösningar 

visar ändå att de inte riktigt känner sig bekväma i de påståenden som beskrivs för dem.  
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   Sammanfattningsvis går det att konstatera att när informanterna beskriver Gud på egen hand 

uttrycker de sig på liknande sätt. Teman som kärlek, pappa, förälder, människan som 

Guds barn och Gud som något större och dolt är återkommande beskrivningar av Gud. Hos 

många av informanterna förekommer dessa beskrivningar samtidigt och för de flesta verkar 

det inte vara något problem. Gud är nära och samtidigt något som är distanserat. Två av 

informanterna avviker. Det är dels Maja (KRISS), som är sparsmakad i sina beskrivningar 

och väljer enbart substantiv i beskrivningarna av Gud, t.ex. ”kärlek och trygghet”. Det är dels 

Isabell (KRISS), som säger att hon har svårt att beskriva Gud. Männen från Credo sticker ut 

på ett annat sätt. När informanterna ska ta ställning till färdiga påståendena om Gud är dessa 

män de enda som inte gör egna tillägg i sina svar. I övrigt finns personliga nyansskillnader 

som det, baserat på enbart detta material, är svårt att spåra orsaker till. Nyansskillnaderna 

tycks oberoende av organisationstillhörighet.  

4.1.2 Beskrivningarna av Jesus  

Även i informanternas beskrivning av Jesus går det att finna teman. Det första temat som 

tydligt kommer fram är att flera av informanterna uttrycker att det är lättare att prata om Jesus 

än att prata om Gud. De beskriver Jesus som närmare än Gud och som lättare att förhålla sig 

till – Jesus är en människa som vi, en kompis. Isabell från KRISS beskriver Jesus med ordet 

nära och mer mänsklig än Gud. Hon säger: 

 
Från början så tror jag att jag mer tänkte, alltså bilden av Gud liksom... Men sen så 

har jag mer börjat fundera över Jesus och min relation till Jesus. Och när jag 

funderar över Jesus och min relation till Jesus, den tycker jag kan vara (paus) 

mänskligare.  Gud kan vara lite skrämmande på något sätt… 

 

Närheten beskrivs också i bilderna av Jesus som kompis. Denna beskrivning går att finnas hos 

Emma (KRISS), Johan (Credo) och Elisabeth (Credo). Johan beskriver Jesus som: ”en vän 

som man gör saker tillsammans med”. 

   Ett annat tema som blir synligt är att Jesus ses som en brygga till Gud. Informanterna 

beskriver Jesus som den som gör att de kan nå och lära känna Gud. Jesus beskrivs som den 

som gör relationen till Gud möjlig. I dessa beskrivningar visar informanterna på Jesus inte 

bara som människa utan som brygga till Gud och hos vissa beskrivs Jesus även tydligt som en 

del av Gud. Johannes (Credo) menar t.ex. att Jesus är mindre abstrakt än Gud och säger 

samtidigt: ”... jag tycker inte att det går att skilja på Gud och Jesus så tydligt mer än att i Jesus 

blir Gud tydlig.”  

   Detta tema finns även hos Emma (KRISS). På frågan om hur hon skulle beskriva Jesus 

svarar hon: ”Ja den som lär mig något om vem Gud är.” Johan (Credo) är den ende som 

tydligt nämner Jesus som frälsare: ”… det är han som gjort det möjligt att komma till Gud” 

säger han. Även Maja (KRISS) beskriver Jesus ses som en brygga till Gud. För henne ryms 

Jesus i gudsbegreppet och därför säger hon sig inte ha något behov av att precisera vem Jesus 

är. Vidare formulerar sig Maja så här: ”För mig så är Jesus i första hand vägvisare till Gud 

(paus) eller Guds vägvisare på jorden. Som visade på hur människan skulle leva och bete sig 

här på jorden.” I detta citat binder Maja ihop Jesus som en brygga och Jesus som en förebild, 

vilket leder till nästa tema.  

   Nästa tema som blir synligt i intervjuerna är att informanterna beskriver olika aspekter av 

hur Jesus ses som en förebild i deras liv. Jesus är en förebild för hur de ska leva och vara som 

människor men också i den meningen att han utmanar människorna att älska varandra. För en 

del informanter ligger tyngdpunkten på att Jesus uppmanar människan till handling. Maja 

(KRISS) som innan säger att Jesus visar på hur människan ska leva lyfter bilden av Jesus som 

rebell och solidarisk men samtidigt ödmjuk. Även Elisabeth (Credo) beskriver Jesus som 

ödmjuk men också som rak och tydlig. Den här dubbla bilden av Jesus som förebild 
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återkommer hos Isabel (KRISS), hon beskriver Jesus som: ”… en mänsklig gestalt som är 

väldigt kärleksfull och på sätt och vis ganska krävande, som inte nöjer sig med små 

livslögner.”  

   Informanternas beskrivningar av Jesus visar, som tidigare även beskrivningarna av Gud, 

inga större skillnader mellan Credo och KRISS.  Men det går att se en tendens. Tre av 

informanterna från KRISS lyfter fram Jesus mänsklighet, vilket inte görs på samma sätt hos 

informanterna i Credo. 

   I intervjuernas tredje del där informanterna fick ta ställning till färdiga påståenden blev 

skillnaden mellan de båda organisationerna tydligare. I denna del fick informanterna två 

frågor där de skulle ta ställning till olika påståenden om Jesus. Det första påståendeparet om 

Jesus var: ”Jesus är Guds son och en förutsättning för att hitta vägen till Gud ”och ”Jesus är 

frälsaren. Jag tycker att det är viktigt att leva som Jesus gjorde. Att älska alla människor”. Det 

andra påståendeparet om Jesus var: ”Det är viktigt att föra andra människor till tro på Jesus” 

och ”Det är viktigt att leva ut Jesu kärleksbudskap”. Vissa av dessa går att finna hos 

informanterna i deras mindmap, medan andra beskrivningar är nya.  

   På första påståendet om Jesus valde alla informanter från KRISS alternativet: ”Jesus är 

frälsaren. Jag tycker att det är viktigt att leva som Jesus gjorde. Att älska alla människor.” 

Emma väljer till exempel att kombinera de två och gör ett tillägg: ”Men Jesus är också vägen 

till Gud.”  I det fria samtalet om Jesus valde flertalet informanter att utveckla beskrivningen 

att det är viktigt att älska alla människor men inte beskrivningen av Jesus som frälsaren. Detta 

behöver dock inte betyda att de inte håller med om att Jesus är frälsaren.  

   Elisabeth och Johan från Credo väljer istället alternativet: ”Jesus är Guds son och en 

förutsättning för att hitta vägen till Gud.” Detta är första gången som denna aspekt av Jesus 

som Guds son kommer fram vilket är intressant eftersom att det är en vanligt förekommande 

bild av Jesus i den kristna traditionen. Informanterna från Credo stannar dock inte i det utan 

gör även de kompletteringar och försöker kombinera de två delarna i påståendeparet. 

Johannes (Credo) vill inte välja, för honom hänger påståendena ihop. Elisabet kombinerar de 

två på ett annat sätt och säger: ”Vägen till Gud går genom Jesus det är viktigt och att bli mer 

lik Jesus är viktigt. Det behövs en bra balans mellan dem båda.” 

   I svaren på det andra påståendeparet om Jesus går det att se att bilden av Jesus som förebild 

kompletteras. Några av informanterna sammanför uppmaningen om att vara kärleksfull med 

att föra människor till tro. Johannes (Credo) väljer en liknande väg som i svaret på påståendet 

ovan om Jesus och säger att: ”De hänger ihop, båda aspekterna finns med i 

missionsbefallningen”. Johan (Credo) och Isabell (KRISS) väljer även det alternativet som 

säger att det är viktigt att föra andra människor till tro på Jesus. Men de menar också att det är 

viktigt att leva som Jesus gjorde. Isabell kompletterar det valda påståendet och säger: ”Och 

det gör man genom att i handling efterlikna Jesus. Inte genom att ge dem en Bibel.” Vikten av 

att leva ut kärleksbudskapet återkommer i flera beskrivningar om Jesus, så även hos de andra 

informanterna från KRISS.  

   Utifrån de två påståendeparen går det ändå att se en del skillnader. I det första 

påståendeparet väljer alla informanter från KRISS alternativet: ”Jesus är frälsaren. Jag tycker 

att det är viktigt att leva som Jesus gjorde. Att älska alla människor.” Två av informanterna 

från Credo väljer istället alternativet: ”Jesus är Guds son och en förutsättning för att hitta 

vägen till Gud”, medan den tredje inte vill ta ställning. I det andra påståendeparet om Jesus är 

det inte lika lätt att hitta skillnader mellan informanterna. Här väljer de inte bara olika 

alternativ utan gör också kompletteringar som inkluderar det andra alternativet.  

   En viktig fråga som behöver diskuteras är vilken roll dessa beskrivningar har för 

informanterna. Dessa påståenden tvingar informanterna att ta ställning till beskrivningar som 

de inte själva har valt. Därför är det inte konstigt att många vill göra egna kompletteringar så 
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att orden kan bli deras egna. Oavsett vilken roll och hur centrala dessa begrepp är för dem så 

är svaren en del av deras tro. 

   Sammanfattningsvis visar materialet på att när informanterna själva får beskriva Jesus gör 

det de i termer av närmare än Gud, brygga och förebild. De beskriver Jesus som både 

människa och som en del av Gud. Beskrivningarna av Jesus liknar varandra oavsett om de är 

en beskrivning från informanter tillhöriga Credo eller KRISS, kvinnor eller män.  Jesus som 

förebild rymmer både bilden av en ödmjuk person samtidigt som han ses som rebell eller som 

rak och tydlig. I påståendeparen om Jesus kommer ett nytt perspektiv fram och det är att det 

är viktigt att föra andra människor till tro. Detta perspektiv kompletteras dock alltid med att 

det är viktigt att leva som Jesus. För informanterna hänger dessa två perspektiv ihop. 

4.1.3 Viktiga teman i beskrivningarna av tro  

Som en del av intervjun fick informanterna göra en mindmap där de skulle svara på frågan om 

vad som var viktigt i deras tro. Gud och Jesus var frekvent återkommande teman på alla 

informanternas mindmap och samtalen visar tydligt att Gud och Jesus var centrala 

komponenter i informanternas tro.  

   Förutom beskrivningar av Gud och Jesus blev ytterligare några teman synliga. Ett tema som 

återkommer hos alla de intervjuade är vikten av någon form av gemenskap, behovet av att 

träffa andra kristna människor. Emma (KRISS) menar till och med att den kristna tron har: 

”… någon form av relationsbudskap…” Elisabet (Credo) skrev: ”andra kristna människor” på 

sin mindmap och menade att det är viktigt att träffa såväl kristna som andra människor som 

kan få en att växa. Johan (Credo) lyfter fram vikten av gemenskap med både människor och 

Gud:  

 
Jag tror att det är väldigt viktigt att ha en gemenskap med Gud för att, det kan man 

ha på olika sätt, men för att vattna sin tro… Gemenskap med varandra menar jag att 

man kan hjälpa varandra att (paus) umgås med Gud, att umgås med människor som 

har samma värderingar, samma tro som en själv. 

 

Maja från KRISS kopplar gemenskapsbegreppet till behovet av att få tillhöra en grupp och 

nämner tre viktiga grupper: Svenska Kyrkans Unga, KRISS och stiftsgruppen. För att förklara 

det säger hon: ”Då tänker jag mig gemenskap utifrån det sammanhanget att jag har, att jag får 

bygga upp min tro, reflektera kring min tro tillsammans med andra kristna. En kristen 

gemenskap.” Isabell (KRISS) hänvisar till kyrkan när hon beskriver gemenskap. Hon säger: 

”Nu har jag lite svårt för det men jag försöker gå på mässa på onsdagar. Men att va i kyrkan 

och höra och så, det känner jag är viktigt; men även samtalen, det är ju mycket på KRISS.” 

   Nästa tema som informanterna beskriver som är viktigt är gudstjänsten. Informanterna 

lyfter på olika sätt fram gudstjänsten som viktig för tron. Gudstjänsten beskrivs både som en 

möjlighet för individen att få möta Gud och en plats där de tillsammans med andra får samlas 

inför Gud. Det är inte lika tydligt hos alla varför gudstjänsten anses vara viktig men det är 

ändå något som de väljer att nämna. Maja (KRISS) som fått skapa gudstjänster tillsammans 

med andra säger: ”… jag har utvecklat min relation till Gud på det sättet och fortsätter med 

att: gudstjänsten är en stor del av min tro, gudstjänsten är ju där man får samlas tillsammans 

med Gud.” Maja visar både på aspekten av gudstjänsten som individuell fördjupning och som 

kollektiv företeelse. I citatet knyter hon samman gudstjänsttemat med gemenskapstemat. 

Johan (Credo) och Per (KRISS) betonar vikten av gå på gudstjänst regelbundet men varför 

regelbundenheten är viktig framgår inte. Per går gärna på gudstjänst eller andakt flera gånger i 

veckan. Elisabeth (Credo) beskriver mässans betydelse för sin tro eftersom: ”… man får ta 

emot Gud på något vis”. 

   De två sista temana som informanterna beskriver som viktiga för tron är Bibeln och bönen. 

Informanterna lyfter fram Bibeln som ett sätt att lära känna Gud och Jesus. Informanterna 
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nämner inte hur ofta de läser Bibeln utan bara att den är en viktig del av deras tro. De tre 

intervjuade från Credo talar alla om Bibeln som viktig för deras tro. När Johannes (Credo) ska 

förklara varför han har skrivit Bibeln på sin mindmap säger han: 

 
Eftersom att jag tycker att (paus) det är genom Bibeln som vi kan se vem Gud är. 

(paus) Men jag ser inte Bibeln som allt ofelbar, absolut inte. Men om man använder 

Bibeln för att lära känna Gud då är den ofelbar. Där ligger liksom aspekten av att 

det är Guds ord. 

 

Per från KRISS beskriver att Bibeln är ett fundament i hans tro, tillsammans med bönen. 

Genom att läsa Bibeln möter han Gud. För honom är dessutom bön och att läsa Bibeln delvis 

samma sak: 
… tro är en relation till Gud och be är ett slags samtal med Gud, jag skulle vilja säga 

ett hjärtats samtal med Gud, något sånt. När man läser Bibeln så ser man, om man 

läser evangelierna. Man ser Kristus, man ser vad han gör, hans ansikte. 

 

Både Johannes och Per talar om Bibeln som ett sätt att lära känna Gud. Per menar att om vi 

vill lära känna Jesus behöver vi läsa Bibeln eftersom det är där berättelsen om honom finns. 

Maja (KRISS) lyfter fram de bibeltexter som läses i gudstjänsterna och säger att hon försöker 

att läsa dem även om: ”Bibeln har kommit lite i skymundan” för henne.  

   Precis som i samtalen om Gud och Jesus fick informanterna ta ställning till ett påståendepar 

som handlar om olika aspekter av Bibeln. Påståendeparet var: ”Bibeln är Guds ord och 

omtolkas därför med försiktighet” och ”Det är viktigt att kunna kritisera bibelordet. Bibeln 

måste kunna omtolkas till dagens människor”. Här svarade alla informanter från KRISS att de 

höll med om att Bibeln måste kunna omtolkas. För dem var det viktigt att kunna kritisera 

bibelordet och att kunna tolka det i dagens sammanhang. Emma (KRISS) säger till och med 

att hon tror att Gud förväntar sig att vi ska tolka Bibeln. Bibeln beskrivs av informanterna 

som människors erfarenheter av Gud. Per (KRISS) gör ett förtydligande och säger att: ”den 

måste läsas i kyrkans tradition för att bli begriplig”. Informanterna från Credo valde istället 

det påståendet i vilket Bibeln beskrivs som Guds ord.  

   Bönens vikt för informanternas tro lyfts fram både hos informanter i Credo och KRISS. 

Bönen beskrivs av informanterna som ett samtal med Gud där de har möjlighet att ta upp för 

dem viktiga saker, tacka, reflektera med mera. Beskrivningarna om bönen rymmer både den 

individuella aspekten och den kollektiva. Bön är en aktivitet som informanterna gör själva och 

tillsammans med andra. 

   Elisabeth (Credo) har andakt varje dag och skriver för då något hon kallar för en andlig 

journal. Hon delar in sina böner i tillbedjan, tacksägelse, bekännelse och åkallan. Dessa ord 

eller aspekter säger hon hjälper henne i det samtalet som bönen utgör. För henne är också 

bönen ett sätt att lära känna Gud: ”Alltså genom att tillbe Gud så får man även olika 

perspektiv på vem han är… Men just det är att ha flera aspekter med liksom i bönelivet och 

relationen till Gud är viktigt.” 

   Även för Maja (KRISS) är bönen viktig för tron och hon säger att: ”det är min fasta 

hållpunkt i min relation till Gud. (paus) Det är också en metod för mig att reflektera mer över 

min tro.” Maja kopplar ihop bönen med den heliga anden, vilket även Elisabeth (Credo) gör. 

Maja förlitar sig mycket på den heliga anden och säger: ”Jag ser att anden är närvarande i allt 

jag gör… Jag kan inte mer specifikt beskriva min relation till anden utan ser det som Guds 

närvaro i världen.” Elisabeth beskriver den heliga anden i ett annat perspektiv genom 

beskrivningen: ”han bor i mig och finns i mitt hjärta så att säga. Och är väl det som påverkar 

mig och leder mig rätt.” 
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   Johan från Credo tycker också att bön är viktigt men säger samtidigt att det ibland kan bli 

för stor sak av det: ”det krävs ju inte jättemycket för att be en bön, det kan man göra när som 

helst men man gör ju inte det när som helst. Det är en tanke som jag haft som jag tror är bra.”   

   Det kollektiva inslaget i bönen blir också synligt i materialet. Elisabet och Johan har båda 

vid olika tillfällen varit med i bönegrupper i Credo vilket båda beskriver som viktigt för deras 

tro. Per från KRISS nämner istället Taizé och den bönegemenskap som finns där. 

   Sammanfattningsvis återkommer vissa teman i informanternas beskrivning av vad som är 

viktigt i deras tro. Dessa teman är gemenskap, gudstjänst, Bibeln och bön. Beskrivningarna 

gemenskap, gudstjänst och bön innehåller inga stora skillnader mellan Credo och KRISS. 

Gemenskap ses som viktig för informanterna i den bemärkelsen att de behöver andra för att 

växa i sin tro. Gudstjänsten och bönen ses både som en individuell och kollektiv metod för att 

vara tillsammans med Gud och för att utvecklas i sin tro. Däremot finns det skillnader i 

informanternas beskrivningar av Bibeln. KRISS säger att Bibeln måste kunna omtolkas och 

Credo beskriver Bibeln som Guds ord. 

4.1.4 Auktoritet och relationen människan - Gud 

I detta sista kapitel av resultatdelen vill jag lyfta fram tendenser som går att finna i svaren på 

två av påståendeparen. Dessa handlar om trons ursprung och vad eller vem som bestämmer 

vad som är rätt och riktigt i individernas tro. Det första påståendeparet är: ”Människan får sin 

tro som en gåva från Gud” – ”Människan formar själv sin tro genom en ständig process. 

Gåvan från Gud är förmågan att ha en egen vilja.” Och det andra påståendeparet är: ”Gud bär 

ansvar för att mitt trosinnehåll är rimligt och rätt” – ”Jag är själv ansvarig för min egen tro 

och att den är rätt och rimlig.”  

   I intervjuerna blir det tydligt att de flesta av informanterna tycker att människan har fått sin 

tro som en gåva från Gud. Men de flesta tillägger även att individen har ett ansvar för att tron 

ska växa eller väckas. Emma (KRISS) menar till exempel att: ”jag har fått min tro från Gud 

genom att jag föddes som människa. Men jag måste själv väcka denna tro i mig för att den ska 

bli verklig.” Den enda av informanterna som säger att människan själv formar sin tro är 

Isabell (KRISS) men hon tillägger också: ”Man prövar sin tro mot sina erfarenheter i livet. 

Tron är ett erbjudande att ingå i en relation med Gud.” I detta resultat finns det ingen stor 

skillnad mellan Credo och KRISS. 

   På frågan om vem som har ansvar för att tron är rimlig och rätt så svarar alla från KRISS att 

ansvaret ligger hos människan själv. Det är ingen utomstående eller annan auktoritet som 

bestämmer vad som för dem är rätt och riktigt i deras tro. Samtidigt finns det en viss yttre 

påverkan. Maja (KRISS) som tidigare menade att hennes tro var en gåva från Gud säger att: 

”det finns ett rätt och fel, och det är min uppgift att söka och göra det som är rätt. Naturligtvis 

är det jag som tolkar in vad som är rätt och förhoppningsvis med Guds vägledning.” Även Per 

(KRISS) gör en komplettering och menar att för honom är kyrkan en viktig referens för vad 

som är rätt och riktigt.  

   Informanterna från Credo gör alla olika kombinationer av påståendeparet: ”Gud bär ansvar 

för att mitt trosinnehåll är rimligt och rätt” – ”Jag är själv ansvarig för min egen tro och att 

den är rätt och rimlig.” Men de säger själva att de ligger närmare alternativet som talar om att 

ansvaret för trons rätt och rimlighet ligger hos Gud. Ingen av dem kan dock gå med på att 

Gud bär ansvar för alla delar i deras tro. Elisabeth (Credo) menar att hon har ansvaret i de 

frågor där hon har fakta och att hon i de andra fallen behöver lita på Guds ledning. Johan 

(Credo) menar att han själv har ansvaret för sina handlingar. 

   Sammanfattningsvis går det att se att det finns både en tilltro till att tro är något som är en 

given och att individen har ansvar för att själv forma den. Dessa två perspektiv finns bredvid 

varandra och informanterna har olika sätt att hantera det. Tron som en gåva från Gud 

återkommer dock hos en majoritet av informanterna. Däremot finns det en skillnad i vem som 
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ytterst har ansvar för individens tro. Informanterna från Credo menar att ansvaret ligger hos 

Gud och informanterna från KRISS menar att ansvaret ligger hos indivden. 

4.2. Analys 

Den här studien vill besvara tre frågor som alla relaterar till unga vuxnas beskrivningar av tro 

i Credo och KRISS: 

 

 Hur beskriver unga vuxna i Credo och KRISS sin tro på Gud och Jesus; vad beskriver 

de som viktigt i sin tro och vilka auktoritetsförhållanden kan man se i deras 

beskrivningar av relationen människa – Gud? 

 Finns det skillnader mellan hur de unga vuxna från Credo och unga vuxna från KRISS 

beskriver Gud och Jesus och vilka är i så fall skillnaderna?  

 I vilken mån bidrar Paul Heelas och Linda Woodheads teori om ”the subjective turn” 

och dess två perspektiv ”life – as religion” och ”subjective – life spirituality” till 

förståelse av hur dessa kristna unga vuxna formar sin tro? 

 

Detta kapitel utgår från dessa frågor och för samman materialet med den teoretiska modell 

som är vald för uppsatsen. Analysdelen följer samma kapiteluppdelning som resultatdelen 

med sina fyra underkapitel, med det tillägget att de mönster i materialet som framkommit 

utifrån påståendeparen även koppas till teorimodellens kategorier. Utöver detta kommer jag 

även att använda mig av två analysfrågor för att ytterligare fördjupa analysen. Analysfrågorna 

handlar dels om hur väl Credos och KRISS beskrivningar stämmer överens med dess 

medlemmars och huruvida det finns en skillnad mellan kvinnors och mäns beskrivningar av 

tro. De två analysfrågorna är:  

 

- Finns det i denna studie någon skillnad i hur kvinnor och män beskriver sin tro och i 

så fall på vilket sätt?  

- Finns det någon samstämmighet mellan hur rörelserna placerar sig i relation till 

teorin och hur dess medlemmar placerar sig i relation till teorin?  

 

4.2.1 Beskrivningar av Gud 

När informanterna ska beskriva hur de tänker sig Gud beskriver de en Gud som på många sätt 

faller in under beteckningen ”life-as religion” enligt Heelas och Woodhead (2005). I den 

teoretiska modellens uttryck för ”life–as religion” beskrivs Gud som: ”den djupaste andliga 

dimensionen, en yttre helighet” och att: ”Gud har skapat allt och har obegränsat med makt”. 

Dessa beskrivningar av Gud återfinns i många av informanternas berättelser. Men genom 

teorimodellens beskrivning går även att finna ett svagt stråk av ett uttryck för ”subjective–life 

spirituality”. Ett exempel på detta stråk är när Elisabeth (Credo) beskriver att: ”… Gud sänder 

sin ande att bo i våra hjärtan”. I den teoretiska modellens tolkning av ”subjective–life 

spirituality” beskrivs Gud som: ”något som är en del av mig, något som finns inom mig” och: 

”Gud har skapat allt men makten ligger hos mig själv att ha hand om det liv jag fått.” 

   Den mest frekvent använda beskrivningen av Gud i materialet är beskrivningen av Gud som 

kärlek eller kärleksfull. Dessa kopplas av informanterna samman med Gud som något större 

och Gud som förälder eller far. Oavsett vilken av dessa beskrivningar informanten väljer 

kopplas de alltid samman med beskrivningen av Gud som något som ger individen trygghet 

och stabilitet. Tryggheten är förankrad i något/någon utanför individen och som inte är 

beroende av den enskilda människan. Alla dessa beskrivningar återfinns i teorimodellen 
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associerade med den kristna traditionen som ”life–as religion”. Informanterna nämner inte 

explicit den egna erfarenheten som grund för det sätt på vilket de beskriver Gud, och det är 

heller inget jag kan läsa in i materialet. 

   Ett av de teman som är synligt i beskrivningen av Gud är det som sammanfattas i tankarna 

på Gud som något större och dolt. Gud ses som en yttre helighet som inte riktigt går att 

greppa, något/någon som finns över allt. Informanterna använder här ord som skapare och 

transcendent, vilket kan relateras till teorimodellens kategorier som uttrycker Gud i termer av   

”life–as religion” - en ”yttre helighet”. Ingen av informanterna beskriver själva Gud som 

något som är en del av mig som människa. Men när de behöver ta ställning till redan färdiga 

påståenden om Gud sker en liten förändring. Den tydligaste förändringen blir i påståendet 

som handlar om Guds allmakt. Även om alla informanterna väljer påståendet i vilket Gud 

beskrivs som allsmäktig vill många av dem göra en komplettering eller egen tolkning av vilka 

konsekvenser det får för individen. Per (KRISS) är ett tydligt exempel på detta när han säger 

att: ”allmakten inte får inkräkta på individens frihet”. Med detta citat visar Per på ett sätt att 

hantera sin tro på en allsmäktig Gud utan att helt frånsäga sig sitt eget ansvar eller ge avkall 

på sin individuella frihet. Betoningen av individens frihet tenderar därför dra mot de 

kategorier som teorimodellen beskriver som ”subjective–life spirituality” – ”makten ligger 

hos mig”. Men tendensen att lyfta Gud som allsmäktig är dock starkare. Detta gör att 

teorimodellens kategorier som uttrycker ”life–as religion” fortfarande dominerar. 

   Ingen av informanterna beskriver Gud på ett sätt som går att relatera till teorimodellens 

beskrivning av Gud som ”subjective–life spirituality”, där Gud är något som enbart finns 

inom människan. Istället beskrivs Gud som någon/något som kan vara både inom individen 

och samtidigt långt borta. Elisabeths (Credo) beskrivning är den som är tydligast. Hon menar 

att Gud sänder sin ande till våra hjärtan och på så sätt är Gud även inom oss. Det är svårt att 

förstå om hon med detta menar att Gud är en del av henne men Gud finns i alla fall i henne.  

Denna beskrivning av Gud visar dock ändå snarare på uttryck för ”life-as religion” än på 

uttryck för ”subjective–life spirituality”; i det att Gud beskrivs som något utanför sänder sin 

ande till människan, på så sätt finns inte bara Gud i henne utan också utanför henne. 

   I beskrivningarna av Gud finns en dubbelhet i att Gud både beskrivs i termer av nära som en 

förälder men också som något större än vad som går att tänka. Denna dubbelhet visar dock 

inte på något närmande till den beskrivning av Gud som kommer till uttryck i teorimodellens 

beskrivning av ”subjective–life spirituality”, där Gud ses som något som är en ”del av mig”.  

   Heelas och Woodhead (2005) lyfter i sin forskning fram en skillnad mellan mäns och 

kvinnors benägenhet att införliva det subjektiva i sin tolkning av världen och sina liv. De 

menar att kvinnors benägenhet till detta är större än mäns (Heelas och Woodhead 2005. s 100 

f). I intervjuerna för denna studie är detta dock inte lika tydligt. Den skillnad som går att se är 

att två männen inte har något behov av att ändra på påståendet att Gud är allsmäktig utan 

nöjer sig med det alternativet som fanns, medan kvinnorna i sina intervjuer vill göra tillägg 

och ändringar. Både kvinnorna och männen ger uttryck för beskrivningar av Gud som ryms 

inom teorimodellens kategorisering av ”life–as religion” men kvinnorna är öppnare för att 

inkludera det subjektiva i sina beskrivningar. Det finns inte heller några stora skillnader 

mellan informanterna från KRISS och Credo. Informanter från både KRISS och Credo lyfter i 

huvudsak fram bilder av Gud som ryms i de uttryck för ”life–as religion” som teorimodellen 

ger, något som passar väl in i rörelsernas beskrivningar av sig själv. 

   Sammantaget går det att se att informanterna i stora drag beskriver en Gud som återfinns i 

teorimodellens kategorier som uttrycker ”life–as religion”, i det att Gud beskrivs som en yttre 

helighet och någon som har makt. Det finns uttryck för individens ansvar och frihet, men 

huruvida den friheten ligger hos människan eller beviljas under ansvar gentemot en yttre makt 

är inte tydligt.  
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   I relation till Heelas och Woodheads (2005) teori visar analysen inte på några större 

skillnader mellan varken kvinnor och män eller mellan informanterna från Credo och KRISS. 

4.2.2 Beskrivningar av Jesus 

När informanterna ska beskriva Jesus beskriver de en person som de har en relation till. För 

informanterna handlar det inte om huruvida Jesus har funnits eller inte utan snarare hur 

människan ska eller kan förhålla sig till honom. 

   I den teoretiska modellen lyfter ”life–as religion” fram Jesus som: ”ett exempel på hur vi 

ska och bör leva. Människan uppmanas till lärjungaskap” och en Jesus som är: ”upphöjd och 

fokus för tillbedjan”. ”Subjective–life spirituality” beskriver istället Jesus som: ”inspirerar 

mig i hur jag kan leva mitt liv” och som: ”Guds son men också en människa som jag, med 

känslor och drömmar.” 

   Jesus beskrivs av informanterna bland annat som en brygga till Gud. Bryggan kan antingen 

förstås som att Jesus är förutsättning för att människan ska kunna nå Gud men den kan också 

förstås i termer av att Jesus blir ett hjälpmedel till att förstå Gud eller komma närmare Gud. 

Jesus är den som är nära och mänsklig och Gud är den som är långt borta och stor. 

Informanterna uttrycker inte själva att Jesus är gudomlig men det finns underliggande när de 

beskriver Jesus som den enda vägen till Gud, exempelvis i Majas (KRISS) och Johannes 

(Credo) beskrivningar där de båda menar att de inte kan skilja på Gud och Jesus. Även om de 

inte uttrycker att Jesus är gudomlig så visar beskrivningen på en Jesus som är upphöjd. Han är 

inte vilken människa som helst och inte som oss andra med känslor och drömmar. 

Beskrivningen av Jesus som upphöjd ger således en tydlig koppling till det som teorimodellen 

uttrycker som ”life-as religion” - ”upphöjd och fokus för tillbedjan”. 

   Att förstå beskrivningarna om Jesu mänskliga och gudomliga sida utifrån tesen om ”the 

subjective turn” är inte helt lätt. Informanterna från Credo beskriver Jesus som Guds son och 

informanterna från KRISS beskriver Jesus som frälsare. Båda dessa beskrivningar skulle 

kunna rymmas inom ramen för en ”life-as religion”-benämning på Jesus. Men det är inte 

tydligt i materialet vilken funktion Jesu gudomlighet har för individerna. Jesus ses av alla 

informanter som speciell men han är inte fokus för tillbedjan.  

   Merparten av informanterna beskriver Jesus som en förebild för hur man ska och bör leva, 

medan några informanter snarare beskriver Jesus som en stor inspirationskälla för hur hen kan 

vara och leva. Det förstnämnda kan relateras till det som teorimodellen benämner som ”life–

as religion” då både beskrivning och kategoriseringen använder de laddade orden ska och bör. 

Beskrivningen av Jesus som ”inspiration” tenderar snarare att sammanfalla med 

teorimodellens kategorier om Jesus som ger uttryck för ”subjektive–life spirituality”.  

   På många sätt beskrivs Jesus som en supermänniska; kärleksfull, ödmjuk, solidarisk men 

också rak, tydlig och rebellisk, samt någon som utmanar människor att älska varandra. Jesus 

ställer också krav på människan i hur hen ska leva. Det är svårt att sätta in dessa beskrivningar 

av Jesus i det teoretiska perspektivet men det går att placera bilden av Jesus som någon som 

ställer krav, något som skulle kunna förstås utifrån ”life–as religion” – ”…ska och bör”. 

   I beskrivningarna av Jesus finns således stråk som enligt teorimodellens kategorier både går 

att tolka som ett uttryck för ”life-as religion” och för ”subjective-life spirituality”. 

Det blir tydligast i de svar som handlar om hur människan ska eller kan leva. 

   Påbudet eller utmaningen att älska alla människor verkar vara något som anses viktigt för 

alla de intervjuade, ett uttryck som återfinns i teorimodellens kategorisering av ”life–as 

religion”. Elisabeth (Credo) ger t.ex. uttryck för att hon tycker att Jesus är krävande i hur hon 

uppfattar att han vill att hon ska leva sitt liv, vilket visar på en viss pliktkänsla. Gemensamt 

hos informanterna är att de uttrycker en vilja att försöka leva som Jesus uppmanar dem till, 

men de beskriver inte hur det ska gå till. 
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   Det finns ingen som beskriver Jesus som enbart människa eller enbart gudomlig. De följer 

därmed en kristen tolkning av Jesus enligt vilken han förstås som både och. Detta blir tydligt i 

de påståendepar som handlar om Jesus. Resultatet visar att informanterna inte vill välja vad 

som är viktigast i beskrivningen av Jesus utan de vill gärna komplettera de olika bilderna.  

   Finns det då några skillnader mellan hur informanterna från Credo och KRISS beskriver 

Jesus? Resultatet visar inte på några markanta skillnader och det är svårt att säga om det 

enbart är individuella skillnader eller om det går att hitta en koppling till vilken rörelse de 

tillhör. Utifrån det teoretiska perspektivet kan man ändå säga att informanterna från Credo har 

en större benägenhet att beskriva Jesus i termer som sammanfaller med teorimodellens 

kategorisering av ”life–as religion”. De beskriver alla Jesus som vägen till Gud och menar att 

vi ska leva som Jesus gjorde och att detta är en uppmaning som inte kommer utifrån 

människan själv. Informanterna från Credo ger här uttryck för den hållningen som återfinns i 

organisationen. Även informanterna från KRISS beskriver Jesus som vägen till Gud men de 

är inte lika tydliga i att vi människor ska leva som Jesus utan det går att tolka resultatet som 

att de blir inspirerade till att vilja leva som Jesus. Deras beskrivningar av Jesus går att tolka in 

både i teorimodellens kategorier som ger uttryck för ”life–as religion” och för ”subjective–life 

spirituality”. Tendenser som drar mot ”subjective-life spirituality” är främst användandet av 

beskrivningen att Jesus inspirerar dem till hur de kan leva, till skillnad från att Jesus berättar 

hur de ska leva. 

   I analysen av beskrivningarna av Gud visar resultatet att det inte finns någon stor skillnad 

mellan hur männen och kvinnorna beskriver Gud. Detsamma gäller beskrivningarna av Jesus.  

Detta är en skillnad i min studie i jämförelse med Heelas och Woodhead (2005) forskning, 

som visar på att kvinnor har en större benägenhet att bejaka ”subjective–life spirituality”.  

   Resultatet visar att skillnader och likheter mellan informanters beskrivningar spänner över 

organisationsgränserna och att de tycks vara oberoende av dessa. En anledning till detta skulle 

kunna vara att nästan alla informanter har funnits i ett religiöst sammanhang under större 

delen av sina liv. Betydelsen av religiöst sammanhang och gemenskapens funktion finns både 

i teorimodellens kategorier som uttrycker ”life-as religion” och ”subjective-life spirituality”. 

Men betydelsen och funktionen är olika. I ”life-as religion” har gemenskapen en funktion av 

att den dels ger ”trygghet, stabilitet och sammanhang”, men också i det att den ”hjälper 

människan att veta vad som är rätt och fel”. 

   Sammantaget går det att se att Credo och KRISS har olika syn på Jesus roll som brygga 

mellan människan och Gud även om båda ger uttryck för teorimodellens beskrivningar av 

”life-as religion”. Informanterna från Credo beskriver Jesus som enda vägen till Gud, medan 

informanterna från KRISS beskriver Jesus som hjälpmedel att komma närmare Gud. 

Informanternas beskrivningar av Jesus som upphöjd och gudomlig och mänsklig på samma 

gång visar alla på ett uttryck för ”life-as religion”. Det finns många likheter mellan hur 

informanterna från de två organisationerna beskriver Gud men det finns också skillnader. Den 

största skillnaden går att se i huruvida Jesus berättar för oss hur människan ska leva (life-as 

religion”) eller om han inspirerar till hur människan kan leva (”subjektive-life spirituality”).  

4.2.3 Viktiga teman i beskrivningarna av tro 

Det första temat som blir synligt i resultatet handlar om olika perspektiv på gemenskap och 

informanternas behov av att finnas i sammanhang tillsammans med andra människor och 

Gud. I resultatet kopplas gemenskapen ofta ihop med möjligheten att få växa i sin tro. Ett 

exempel på detta Maja (KRISS) som lyfter upp att hon behöver andra för att tillsammans 

reflektera över och på så sätt utvecklas och växa i sin tro. Det som hon beskriver skulle 

mycket väl kunna vara ett uttryck för det som ”subjective–life spirituality” beskriver som 

relationell subjektivism. Inom den är det viktigt att individen lär känna sig själv bättre genom 

att diskutera eller bearbeta frågor och erfarenheter tillsammans med andra (Heelas 
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&Woodhead, 2005, s 97). Maja menar att: ”Genom att umgås och diskutera med andra kan 

jag lära mig mer om mig själv och växa i tro. Så länge det känns rätt för mig.” Maja fortsätter 

sin beskrivning och lägger till att det ska vara en gemenskap av kristna, som exempelvis i 

KRISS. Detta visar på att det för henne inte räcker med vilken gemenskap som helst utan att 

hon behöver finnas i sammanhang där hon får fundera på sin kristna tro tillsammans med 

andra kristna. I beskrivningarna av gemenskapens betydelse går det alltså även att tolka in 

uttryck för teorimodellens ”life–as religion”, då behov av att finnas i sammanhang med andra 

kristna motiveras med att dessa gemenskaper bär samma värderingar som informanten själv 

har. En sådan gemenskap kan ge individen känslan av att få finnas i ett sammanhang som ger 

stabilitet och trygghet (Heelas &Woodhead, 2005). 

   Resultatet visar att flera av informanterna lyfter fram bönen som viktig för tron. Bönen har 

både en individuell och kollektiv karaktär och betydelse men den har också ett funktionellt 

värde. Den beskrivs av informanterna som en metod för att kunna reflektera över sin tro. 

Bönen är också ett sätt att lära känna Gud. I beskrivningarna av bönen finns många 

traditionella beskrivningar av bönen med, bland annat användandet av bönen utifrån 

funktionerna tillbedjan, tacksägelse och bekännelse. Bönen ses inte som ett sätt att lära känna 

sig själv eller komma djupare i relation till sig själv utan fokus är riktat mot Gud. Här 

återkommer möjligheten att tolka in beröringspunkter med teorimodellens kategorisering av 

”life–as religions” och dess beskrivning av Gud som något yttre heligt. Några av 

informanterna beskriver även den heliga anden som en viktig del i tankarna om bön. I talet 

om anden vidgas beskrivningen av Gud; anden ses både som Guds närvaro i världen men 

också som en del av individens hjärta. Detta betyder dock inte att Gud enbart finns i 

individens hjärta. Om beskrivningarna av bönens funktion hade varit att komma i kontakt med 

sitt inre, eller Gud i sitt inre, skulle det kunnat associeras med teorimodellens uttryck för 

”subjective-life spirituality”. Men för informanterna som talar om detta verkar syftet inte vara 

att växa som människa utan att komma närmare en Gud som de ser som något som är långt 

borta från dem. 

   Gudstjänstens betydelse för informanternas tro beskrivs tydligt i termer som kan relateras 

till teorimodellens och dess kategorier associerade med ”life–as religion”. I resultatet är det 

inte tydligt vilken funktion gudstjänsten har för informanterna men den beskrivs som en 

möjlighet att möta Gud individuellt och tillsammans med andra. Eftersom de flesta 

beskrivningarna av Gud sammanfaller med kategoriseringen av ”life–as religion”, och 

gudstjänsten ses som ett sätt att få möta Gud, blir det perspektivet tydligt även här. 

Gudstjänsten ses alltså inte i termer av att (som teorimodellen beskriver ”subjective-life 

spirituality”) vara ett tillfälle för individen att känna Gud i sitt hjärta och att ge livet mening 

genom möjlighet att i den tolka sitt liv. Det handlar snarare mer om att ta emot det som ges i 

gudstjänsten. Informanternas beskrivning av varför gudstjänsten är viktig för dem är 

knapphändig och det är därför svårt att få en tydlig bild av om gudstjänsten har fler funktioner 

för individen.  

   Det sista temat som resultatet visar som viktigt för informanternas tro är Bibeln. Bibeln 

finns också med som ett av påståendeparen som informanterna fick ta ställning till. I resultatet 

blir det tydligt att alla informanterna från Credo ser på Bibeln som Guds ord och som ett sätt 

att lära känna Gud och Jesus. Även om de i intervjuerna uttrycker att Bibeln på något sätt 

behöver tolkas i dagens kontext så säger de samtidigt att den inte bör tolkas hur som helst. 

Bibeln är en auktoritet i livet som flera av informanterna återkommer till för att få vägledning 

och svar på frågor. På så sätt kan man säga att informanterna från Credo ger uttryck för en syn 

på Bibeln som genom teorimodellen kan tolkas som ”life–as religion”. I teorimodellen 

associeras ”life–as religion” med Bibeln som en av de auktoriteter som bestämmer vad som är 

rätt och riktigt, något som också återkommer i Credos självbeskrivningar. För informanterna 

från KRISS ser det något annorlunda ut, framförallt när det gäller kvinnorna. För dem har inte 
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Bibeln ställningen av en absolut auktoritet. Bibeln ska istället tolkas genom egna subjektiva 

erfarenheter och tankar. Det är individen som genom sina erfarenheter bestämmer vad som 

rätt och riktigt, inte någonting utanför. Bibeln kan visa på ett sätt att leva, men auktoriteten att 

avgöra vad som är rätt och sant ligger hos individen. Sett genom kategoriseringen i 

teorimodellen sammanfaller dessa synsätt med uppställningen av ”subjective-life spirituality”.  

   Beskrivningarna av Bibeln är det tema som i resultatet visar på den största skillnaden 

mellan de två organisationerna. Sett genom kategoriseringen i teorimodellen sammanfaller 

den beskrivning av Bibeln informanterna från Credo ger med ”life-as religion”, medan den 

beskrivning informanterna från KRISS ger sammanfaller med ”subjective-life spirituality”. 

Resultatet är i sig inte förvånande då Credo på sin hemsida lyfter fram Bibeln som ett av sina 

trosfundament (Credo, 2015). Att informanterna från KRISS väljer det andra alternativet 

skulle kunna ses som ett uttryck för organisationens vilja att: ”gestalta Kristus genom att 

aktualisera kristen tro” (KRISS, 2015). 

   Sammanfattningsvis går det att se att informanterna lyfter fram beskrivningar av 

gemensamma teman som återfinns i den kristna traditionen. Det finns hos informanterna (från 

båda organisationerna) uttryck för gemenskapens betydelse som sammanfaller både med 

teorimodellens kategorisering av ”life-as religion” och ”subjective-life spirituality”. Både 

beskrivningarna av bönen och beskrivningarna av gudstjänsten sammanfaller med 

kategoriseringen av ”life-as religion”. I beskrivningarna av Bibeln blir dock skillnaderna 

tydliga mellan informanter från de två organisationerna. Uttryck som sammanfaller med 

teorimodellens kategorisering av ”life-as religion” återfinns hos informanterna från Credo. 

Uttryck som sammanfaller med kategoriseringen av ”subjective-life spirituality” återfinns hos 

KRISS – dessa är också de uttryck som överlag starkast relaterar till denna kategorisering.   

4.2.4 Auktoritet och relationen människa - Gud 

I resultatet finns det olika beskrivningar av vem eller vad Gud är men det finns också 

beskrivningar om hur informanterna tänker sig relationen mellan sig själva och Gud och hur 

de i relation till detta resonerar om frågor om auktoritet. De påståendeparen som främst lyfter 

dessa beskrivningar är: ”Människan får sin tro som en gåva från Gud” – ”Människan formar 

själv sin tro genom en ständig process. Gåvan från Gud är förmågan att ha en egen vilja.” 

Men även: ”Gud bär ansvar för att mitt trosinnehåll är rimligt och rätt – Jag är själv ansvarig 

för min egen tro och att den är rätt och rimlig. ” 

   I teorimodellen beskrivs ”life–as religion” som ”Gud, Bibeln och kyrkan är de auktoriteter 

som bestämmer vad som är rätt och sant för människan” och som att ”Guds vilja blir synlig 

genom begrundan av texter i Bibelns och i traditionen”. I kontrast till detta beskrivs 

”subjective–life spirituality” som: ”Gud, Bibeln och kyrkan kan visa på ett sätt att leva livet. 

Auktoritet att avgöra vad som är rätt och sant avgör jag själv.” och ”Genom att lyssna inåt och 

känna Gud närvaro, genom att lita på mina erfarenheter och förmågor blir det synligt vad jag 

bör göra.” 

   I resultatet blir det tydligt att de flesta informanterna talar om tron som en gåva från Gud. 

Tron är något som ges till individen men individen måste samtidigt ta ansvar för att tron ska 

kunna väckas och växa. I några av informanternas svar lyfts även Bibeln fram som auktoritet 

för att avgöra vad som är rätt och sant. Detta sammanfaller väl med kategoriseringen av ”life–

as religion” i teorimodellen, även om informanterna också lyfter sitt eget ansvar. Ansvaret 

delas på så sätt mellan människan och Gud, men ansvarsförhållandet är människans inför 

Gud. Det finns dock en informant som uttrycker något annat och det är Isabell (KRISS). Hon 

är den som tydligast beskriver sina tankar på ett sätt som liknar teorimodellens kategorisering 

av ”subjective–life spirituality”. Detta då tron beskriv som något som hon behöver pröva mot 

sina livserfarenheter men tron rymmer också ett erbjudande om att ingå i en relation med 

Gud. Hon fortsätter att inta samma ståndpunkt när hon beskriver att hon själv bär ansvaret för 
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att hennes tro är rimlig och rätt. Här följer hennes hållning de övrigas från KRISS, som även 

de beskriver att de själva har ansvaret för sin individuella tro. Men de övriga beskriver inte 

detta i termer av att de får svar genom att lyssna till sitt inre utan snarare att de testar och lär 

sig genom sina och andras erfarenheter, andras erfarenheter kan till exempel vara kyrkans. 

Här står dock inte kyrkan för den typ av absolut auktoritet som ”life–as religion” talar om, 

utan tolkas utifrån beskrivningarna mer som en referenspunkt. Utifrån detta kan ändå sägas att 

informanterna från KRISS, genom att lyfta fram det egna ansvaret, tenderar att i denna fråga 

stå närmare teorimodellens kategorisering av ”subjective–life spirituality” även om 

beskrivningarna inte helt sammanfaller. 

   Som jag tidigare nämnt har det varit svårt att hitta tydliga skillnader mellan Credo och 

KRISS. I det första påståendeparet om trons ursprung är skillnaderna marginella men i 

beskrivningarna om vilken auktoritet som bestämmer vad som är rimligt och rätt så går det att 

se en skillnad. Till skillnad från informanterna från KRISS väljer de från Credo alternativet 

som beskriver Gud som auktoritet i vad som är rätt och rimligt för deras tro. De väljer 

visserligen inte att stanna i det utan menar också att individen har ett ansvar. Individens 

ansvar kommer dock i skymundan i relation till hur mycket de lyfter vikten av Guds 

vägledning.  

   Sammanfattningsvis kan man säga att i frågan om var tron har sitt ursprung och vem som 

bestämmer om den är rätt, så dominerar beskrivningar som sammanfaller med min 

kategorisering av ”life-as religion”. Kategorisering av ”life-as religion” ger uttryck för en 

beskrivning där auktoriteten att bestämma vad som är rätt och riktig ligger hos Gud, Bibeln 

eller kyrkan – d.v.s. utanför individen. Merparten av informanterna vill på något sätt dock 

föra samman individen som auktoritet och Gud som auktoritet. De ger olika förslag på hur 

både Gud och människan kan ta ansvar för vad som är rätt och riktigt. Det som skiljer svaren 

åt är att beskrivningarna från informanterna från Credo ändå står närmare teorimodellens 

kategorisering av ”life-as religion”, medan motsvarande från KRISS närmar sig 

kategoriseringen av ”subjective-life spirituality” där auktoriteten ligger hos individen själv.  

4.3. Slutsatser 

Hur beskriver unga vuxna i Credo och KRISS sin tro på Gud och Jesus; vad beskriver de som 

viktigt i sin tro och vilka auktoritetsförhållanden kan man se i deras beskrivningar av 

relationen människa – Gud? De slutsatser som går att dra av resultat och analys är att när de 

unga ska beskriva Gud så framkommer det en beskrivning som är dubbel i den bemärkelsen 

att de beskriver en Gud som de har en relation till, samtidigt som Gud är något långt borta 

från individen. De beskriver Gud med orden kärlek, förälder, trygghet, far, något som är 

större än det jag förstår och något som är dolt. Beskrivningarna av Gud faller nästan 

uteslutande in i begreppet ”life-as religion”. Som svar på analysfrågan om huruvida det finns  

skillnader mellan hur män och kvinnor beskriver sin tro, blir svaret att visar att det i mitt 

material inte finns någon nämnvärd skillnad i hur män och kvinnor beskriver sin tro på Gud. 

   Beskrivningarna av Jesus lyfter fram en person som är kärleksfull, ödmjuk, solidarisk, rak, 

tydlig och rebellisk. De slutsatser som går att dra utifrån beskrivningarna av Jesus är att han 

på många sätt ses som en brygga till Gud eller någon som hjälper individen att förstå Gud. 

Jesus ses som både upphöjd och mänsklig och han är en viktig förebild för hur de unga vuxna 

väljer att leva sina liv. I dessa beskrivningar av Jesus finns stråk av både ”life–as religion” 

och ”subjective–life spirituality”. 

    En annan slutsats är att när de unga ska beskriva vad som är viktigt för dem i tron lyfter de 

särskilt Gud, Jesus, gemenskap, gudstjänst, bön och Bibeln. Gemenskapen ses främst som en 

möjlighet för individen att få växa i sin tro men även som ett tillfälle att få umgås med andra 
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som har samma värderingar som jag själv. Bönen beskrivs som ett sätt att få reflektera över 

sin tro och lära känna Gud. Beskrivningarna av Bibeln ser olika ut beroende på vilken 

organisation informanterna tillhör. De unga vuxna från Credo beskriver Bibeln som Guds ord 

och ett sätt att lära känna Gud medan de unga från KRISS trycker på att Bibeln måste tolkas 

genom det egna livet. 

   I resultatet finns det beskrivningar av hur informanterna tänker sig relationen mellan sig 

själva och Gud och hur de i relation till detta tänker kring frågor om auktoritet. Tron beskrivs 

som en gåva från Gud som samtidigt medför ett ansvar. Gud blir givare och en auktoritet inför 

vilken människan har ett ansvar. När det kommer till att avgöra vad som är rätt och sant lyfter 

några informanter även fram Bibeln som auktoritet. Beskrivningarna sammanfaller ofta med 

“life-as religion”, även om informanterna från KRISS visar vissa tendenser mot “subjective-

life spirituality”. Till skillnad från informanterna från KRISS väljer de från Credo alternativet 

som beskriver Gud som auktoritet i vad som är rätt och rimligt för deras tro, något som 

placerar dem närmare ”life-as religion”. Skillnaderna mellan organisationerna är inte 

jättestora men det går ändå att göra den tolkningen utifrån den teoretiska analysmodellen 

   Finns det skillnader mellan hur de unga vuxna från Credo och unga vuxna från KRISS 

beskriver Gud och Jesus och vilka är i så fall skillnaderna? Beskrivningarna av Gud visar 

inte på några större skillnader i beskrivningarna mellan de unga vuxna från Credo och KRISS. 

Men det finns skillnader mellan hur de unga vuxna i Credo och KRISS beskriver Jesus. Den 

tydligaste trenden är att i beskrivningen av Jesus som förebild beskriver de unga vuxna från 

Credo att människan ska leva som Jesus gjorde (”life–as religion”) och de unga vuxna från 

KRISS beskriver att Jesus inspirerar dem i hur de kan leva som människor (”subjective–life 

spirituality”). Förutom dessa två skillnader mellan Credo och KRISS väljer de unga vuxna 

från Credo att betona Jesus som Guds son medan de unga från KRISS betonar Jesus som 

frälsare. 

   I vilken mån bidrar Paul Heelas och Linda Woodheads teori om ”the subjective turn” och 

dess två perspektiv ”life–as religion” och ”subjective–life spirituality” till förståelse av hur 

unga vuxna kristna formar sin tro? Genom den bearbetning och tolkning som gjorts av det 

teoretiska begreppet går det att hävda att teorin har varit till hjälp i arbetet med att tolka och 

förstå hur unga vuxna kristna väljer att forma sin tro. Utifrån resultatet och analysen går det 

att se att ”life-as religion” är dominerande i resultatet. Det betyder att det inte inom denna 

grupp unga har skett någon markant ”subjective turn”, även om det finns vissa tendenser till 

det i en del av de ungas beskrivningar.  
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Kapitel 5 Diskussion 

De resultat och slutsatser som blivit synliga i denna uppsats ska inte generaliseras. Uppsatsen 

ger dock bilder av hur unga vuxna beskriver sin tro och vad som är viktigt för dem i tron. 

Uppsatsen lyfter fram individer som benämner sig som kristna och som tagit ställning genom 

att engagera sig i en organisation som tydligt utgår från en kristen värdegrund, med kristet 

syfte och mål. Intentionen med ett sådant fokus för studien var bland annat att fördjupa och 

nyansera den kunskap som olika statistiska undersökningar (exempelvis Ungdomsstyrelsen, 

2007) ger av unga kristna människors trosföreställningar och en önskan att nå bortom 

siffrorna. 

5.1 Teoretisk reflektion  

Min huvudsakliga teori för uppsatsen är Paul Heelas och Linda Woodheads (2005) teori om 

de religiösa konsekvenserna av ett stort ”subjective turn” av den moderna kulturen och det 

samhälle som människan lever i. För att förklara denna förändring i bland annat det religiösa 

landskapet utvecklar de två begrepp, ”life-as religion” och ”subjective-life spirituality”. 

Begreppen utvecklades i samband med ett arbete bestående av två undersökningar i 

Storbritannien och USA. Teorin utarbetades således i relation till de resultat som blev synliga 

i dessa studier och lyfter bland annat fram frågor om syn på auktoritet och relationen mellan 

det andliga och människan. Det var inte självklart för mig att välja denna teori, kanske främst 

eftersom den inte direkt handlade om beskrivningar av tro, utan snarare om två olika fenomen 

eller trender i hur människor relaterar till religion och andlighet. I arbetet med resultatet såg 

jag dock vissa tendenser och jag ville pröva om denna teori var användbar för att analysera 

ungas beskrivningar av tro i ett religionssociologiskt perspektiv. Jag såg också en möjlighet 

att få identifiera stråk och samband i ungas beskrivningar av tro som jag inte sett tidigare.  

   För att denna applicering skulle vara möjlig gjorde jag en utveckling av teorin där jag 

utifrån de teman som uppkom i resultatet försökte konkretisera hur dessa teman kunde 

komma till uttryck i den teoretiska ramen. Det finns alltid en risk med att göra sådana 

tolkningar. Konkretiseringen av ”life-as religion” var inte svår då det lätt gick att hitta 

framställningar i Heelas och Woodheads (2005) resultat. När Heelas och Woodheads 

beskriver ”subjective-life spirituality” saknas motsvarande tydlighet i framställningarna, 

något som försvårade konkretiseringen av detta tema. I skapandet av de sistnämnda behövdes 

därför en större frimodighet för att få fram motsvarande beskrivningar som de i ”life-as 

religion”. De största riskerna med att göra på detta sätt anser jag dels vara risken med att den 

nya tolkningen av teorin kan föra för långt från dess ursprung eller att tolkningen helt enkelt 

är missvisande och otillräcklig. Detta har jag varit medveten om under hela analysarbetet. 

Teorimodellen har ändå varit ett bra verktyg i analysen, trots svårigheterna med att definiera 

”subjective-life spirituality”. 

   Utifrån tolkningen av teorin som gjorts i relation till denna uppsats hoppas jag ha gett ett 

bidrag till ytterligare en möjlighet att använda sig av teorin, med fokus på unga människors 

beskrivningar av tro. Det som skiljer min tillämpning av teorin mot hur den använts innan är 

att jag specifikt undersökt unga vuxna som beskriver sig som kristna, och deras engagemang i 

en ideell, kristen organisation. Min användning av teorin har visat att unga vuxna i första hand 
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inte beskriver sin tro enligt de uttryck för tro som ryms inom ”subjective-life spirituality”. 

Utan de unga vuxna använder sig i högre grad av beskrivningar och förhållningssätt som går 

att tolka in i teorimodellens definition av ”life-as religion”. Materialet utgörs av unga vuxna 

som valt att engagera sig i en kristen organisation. Detta kan ha påverkat resultatets riktning 

mot ”life-as religion”. Men det visar också att det även i dessa sammanhang finns stråk av 

”subjective-life spirituality”. 

5.2 Metodisk reflektion 

När jag 2005 påbörjad uppsatsarbetet var valet att använda intervjuer som metod självklart. 

Jag ville bygga vidare på en C-uppsats som jag skrivit om unga människors generella 

beskrivningar av sin livstolkning. Den uppsatsen utgick från redan gjorda undersökningar som 

var och en baserades på olika typer av enkäter. Undersökningarna som jag då studerade hade 

ett mer generellt perspektiv på ungas livsåskådning. Jag ville därefter fördjupa mina studier 

och jag hade ett särskilt intresse för att förstå hur unga människor som benämner sig som 

kristna beskriver sin tro. I efterhand kan jag se att det hade varit av värde att komplettera 

denna nu föreliggande studie med en bredare kvantitativ enkät där jag hade kunnat få ett 

större material, vilket hade ökat studiens generaliserbarhet. Nu omfattar materialet sju 

individuella intervjuer, i sig dock gedigna och relativt omfattande. Jag vill dock ändå hävda 

att det bästa sättet att få svar på frågor likt mina, dvs. beskrivningar av tro, är att använda sig 

av intervjuer eller gruppintervjuer. Det ger en möjlighet att iaktta och analysera skiftningar 

mellan olika beskrivningar av tro och en chans att få en djupare bild av hur unga tänker om 

Gud och Jesus.  

   Intervjutillfällena var uppdelade i tre delar där varje del hade sin metod för samtal: frågor 

enligt mall, fri beskrivning av informantens tro på mindmap samt ställningstagande till olika 

färdiga påståenden. I arbetet med att tolka och analysera materialet blev det tydligt hur olika 

informanterna reagerade på de olika metoderna. Vissa pratade mycket i relation till sin 

mindmapp medan andra behövde ta ställning till färdiga påståenden om tro för att känna sig 

bekväma. Detta arbetssätt underlättade på så sätt för individen att prata om sådant som de 

vanligtvis inte talar om. En del av intervjun som inte alltid fungerade var mitt sätt att ställa 

följdfrågor till informanterna. Följdfrågorna skulle vara öppna som exempelvis ”hur tänker du 

nu” eller ”kan du förklara vidare”. Men det finns tendenser till att frågorna istället blev mer 

slutna och direkta, vilket kan ha påverkat en del av de svar som informanterna gav. 

   Uppsatsens disposition och framställningssätt har som intention att det ska vara lätt att följa 

de olika vägvalen som gjorts och att läsaren själv ska kunna ställa egna frågor och dra 

slutsatser. Informanternas beskrivningar om tro står i centrum både i resultat och analysdelen. 

Tolkningar av detta har skett med största respekt för materialet men det finns alltid en risk i 

att göra för snäva tolkningar eller för generella antaganden. Frågeställningarna har en 

sammanlänkad funktion vilket förhoppningsvis gör att det blir lätt för läsaren att följa och se 

sammanhang. 

5.3 Empirisk reflektion 

Jag kommer här att lyfta fram och diskutera några delar av mitt resultat i relation till den 

forskning som finns i ämnet. Resultatet i den här studien visar på att de unga vuxna som 

intervjuades beskriver sin tro på ett sätt som främst återfinns i ”life-as religion”. Resultatet av 

att beskriva Gud i dessa traditionella termer återkommer i Caroline Gustavssons (2013) 

studie men det finns också både beskrivningar av en immanent och en transcendent Gud. 

Många av de unga vuxna som beskrivs som troende talar om en transcendent gudomlighet    
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(s 152) samtidigt som de också förhåller sig till tanken på en större likhet mellan Gud och 

människor. Gud framstår på något sätt i en mänskligare gestalt. På så sätt talar dessa om en 

bild av Gud som samtidigt är både transcendent och immanent. Denna bild av Gud som 

mänsklig, som framkommer i Gustavssons studie, återfinns inte riktigt på samma sätt i min 

studie. Här framkommer snarare en beskrivning av Gud som större och på ett sätt 

svåråtkomlig, även om denna bild av många kompletteras av en Gud som beskrivs som 

förälder som ändå på något sätt är nära. 

   Många i min studie beskrev Gud som någon som de hade en relation till som exempelvis 

förälder eller pappa och att denna relation på många sätt liknar den de har till sina föräldrar. 

Gustavsson beskriver också detta men förtydligar det och menar att när hennes informanter 

beskriver relationen till Gud så beskriver de en relation bland andra som de förhåller sig till 

och utmanar (s 153). Detta finns även i mitt material men är inte lika starkt. Gustavsson gör 

en reflektion om hur det kommer sig att de troende unga vuxna väljer en transcendent 

beskrivning av Gud. Hon menar att en förklaring kan vara att det är den gudsbild som 

individen möter i den historiska traditionen och Svenska kyrkans bekännelseskrifter där Gud 

exempelvis omnämns som fader. Det är alltså ett språk som hen känner igen och kan relatera 

till. Jag drar inte den slutsatsen i min egen undersökning, då materialet inte ger det 

underlaget, men är öppen för möjligheten att samma premisser skulle kunnat ligga bakom 

informanternas beskrivningar. 

   I mitt resultat blir det tydligt att det är lättare för informanterna att beskriva och relatera till 

Jesus än till Gud. Det finns endast några undersökningar som tittar på olika aspekter av Jesus. 

En av dessa är Ulf Sjödins studie från 2001 och trots att det är en relativt gammal studie vill 

jag ändå lyfta fram det som berör Jesus. En av de frågor som han ställer till de unga är vad 

som anses vara heligt. 47 procent anser att Jesus Kristus är helig (s 123). I en nyare studie om 

unga konfirmandledare nyanseras bilden något. Här lyfts också frågor fram om huruvida 

Jesus var Guds son och om han blev levande igen efter sin död på korset. 60 respektive 49 

procent av de som varit ledare i flera år höll med om dessa beskrivningar av Jesus (Grahn, 

Eek och Frisell, 2011, s51). Informanterna i mitt material beskriver främst Jesus i ett 

mänskligt perspektiv och talar inte om Jesus som helig, men däremot som upphöjd. Även 

beskrivningar av Jesus som Guds son och frälsare återfinns i mitt material.  

   Gemenskapen har stor betydelse för informanterna i min studie. Både gemenskapen med 

Gud, människor och andra kristna. Gemenskapen som tema återkommer som viktigt både i 

Caroline Gustavssons (2013) och Jessica Mobergs (2013) undersökningar. Moberg studerar 

unga människor i karismatiska rörelser och för dessa är gemenskapen med andra kristna 

viktig för att kunna hålla givna regler och moraliska åtaganden. Gemenskapen är också ett 

sätt för individen att få stöd och uppmuntran i sin tro på Gud (Moberg, 2013, s 87). Denna 

motivering stöds inte i mitt resultat där det istället är önskan om att få växa i tro som står i 

centrum. Möjligtvis går det att se stråk av det Moberg beskriver om att få uppmuntran i sin 

tro även i min studie. Behovet av och önskan om en gemenskap med andra som delar ens 

egna värderingar återkommer både i mitt material och i Gustavssons (2013). Gustavsson 

menar att förståelsen av livet framför allt sker i samspelet med de människor som hen delar 

plausibilitetstruktur och ontologisk trygghet med (s 146). Något som även skulle kunna 

stämma överens med informanterna i min studie. 

   De unga vuxnas beskrivningar av Bibeln visar i mitt material att den ses som Guds ord. 

Bibeln beskrivs som viktig och som något som behöver tolkas i de ungas liv i dag. Anders 

Sjöborg (2006) studie visar också detta. Han lyfter fram att kvinnor har en större tendens att 

tolka Bibeln symboliskt medan män tolkar mer bokstavligt (Sjöborg, 2006). I mitt material är 

det framför allt männen från Credo som faller inom ramen för Sjöborgs analys. 

   Informanterna i min studie har på många sätt ett förhållningssätt till sin tro som kan 

betecknas som en del av ”life – as religion” i enighet med Heelas och Woodheads  (2005) 
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teori. Även om jag i min studie har gjort en egen tolkning av teorin så vill jag ändå lyfta 

några andra nordiska studier och resultat som använt samma utgångspunkt, alltså teorin om 

”life-as religion ” och ”subjective-life spirituality”. Flera studier hävdar att unga människor 

har en större benägenhet att visa på en subjektiv orientering i sina liv. Inger Furseths (2006) 

studie av livsberättelser är ett exempel på detta. Hon pekar på många intressanta tendenser. 

En sådan tendens är att livet för den yngre generationen inte längre handlar om att hitta sig 

själv utan att vara sig själv. De ser sig själva som den som har auktoritet att avgöra vad som 

är rätt och lojalitet till en gemenskap bryts snabbt om den inte längre passar individen 

(Furseth, 2006, s 298). Eftersom hennes studie använder en annan metod och ett annat urval 

är det svårt att göra jämförelser, även om det är intressant. Frågan är om även jag hade sett 

detta tydligare i mitt material om mitt urval varit bredare och inte bara inkluderat unga 

kristna. När det gäller frågan om auktoritet i mitt material utrycker informanterna i KRISS 

något liknande, men de förhåller sig fortfarande till det sammanhang som de finns i. 

   Inger Furseths (2006) studie visar på att det i Norge handlar om en stor förändring i hur 

norrmän strukturerar sina idéer och tankar om religion. Det handlar inte om en massiv 

förändring i relationen till religion och andlighet. Olika förhållningssätt och trosuttryck finns 

sida vid sida. Även om hon, liksom jag, kan se tendenser av teorin så är det ingen faktisk 

skiftning till ”subjective-life spirituality”. Teorin har även använts för att titta på förändringar 

i det finska religiösa landskapet. Det visade sig att det inte heller i Finland finns någon skarp 

gräns mellan ”life–as religion ” och ”subjective–life spirituality”. Personer som i Finland 

beskriver sig som religiösa kan även beskriva sig som andliga. Även i denna studie bekräftas 

dock tendensen att unga har svårt för auktoriteter som ligger utanför den egna individen 

(Ketola, 2007, s 32f).  

5.4 Avslutande reflektion 

I den här uppsatsen valde jag att titta på en grupp unga människor som i andra 

undersökningar utgör en minoritet (t.ex. Ungdomsstyrelsen, 2007), unga kristna människor 

som beskriver sig som kristna. Gruppen som jag valde att intervjua var relativt liten och som 

resultatet visar även homogen. För att vidga mina resultat och få en större förståelse för hur 

unga människor beskriver sin tro skulle det vara intressant att göra en större studie med fler 

intervjuer och bredare urval. Det skulle även vara intressant att titta på de två 

ungdomsorganisationerna i Svenska kyrkan, dvs. Svenska Kyrkans Unga och Salt, för att 

undersöka om de tendenser och beskrivningar som jag funnit i denna studie även finns inom 

dessa organisationer. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att studera hur unga vuxna beskriver sin tro med särskilt fokus på 

beskrivningar av Gud och Jesus. De unga vuxna som jag vill undersöka är individer som är 

medlemmar i de kristna studentorganisationerna Credo och KRISS. I studien vill jag också 

undersöka huruvida det finns någon skillnad i hur och vad de unga vuxna från Credo och 

KRISS beskriver som viktigt för deras tro.  Men även hur de unga vuxna beskriver 

auktoriteten i förhållandet mellan människa – Gud. För att kunna få en förståelse av hur unga 

vuxna formar sin tro har jag använt mig av en bearbetning av Paul Heelas och Linda 

Woodheads (2005) teori om ”the subjective turn” och dess två perspektiv ”life–as religion” 

och ”subjective–life spirituality”. Bearbetningen utgår från hur de två perspektiven skulle 

kunna komma till uttryck i talet om tro. ”Life–as religion” beskriver en hållning där 

auktoriteten att bestämma vad som är rätt och riktigt ligger utanför mig själv. Denna 

auktoritet kan vara Gud, en grupp människor, den tradition individen tillhör m.m. Vem 

individen ska vara bestäms av någon annan, inte av individen själv. ”Subjective–life 

spirituality” beskriver istället en hållning där individen och det subjektiva står i centrum. Här 

bestämmer individen själv och utgår från hens erfarenheter i beslutet av vad som är rätt och 

riktigt och hur hen vill leva sitt liv. Det heliga finns här inom människan, inte utanför. 

   Resultatet utgår från sju individuella intervjuer med unga människor (23-29 år) som var 

medlemmar i Credo eller KRISS. Tre av dessa var män och fyra av dessa var kvinnor. 

Intervjuerna var semistrukturerade men utgick mycket från den intervjuades egen berättelse. 

Som analysmetod har jag använt mig av kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt i teorin. 

För att fördjupa analysen har jag även lyft fram skillnader mellan mäns och kvinnors 

beskrivningar av tro. 

   Det finns en rad slutsatser som man kan dra utifrån de intervjuer som jag analyserat. Gud 

beskrivs med ord som faller inom benämningen ”life-as religion”. Gud beskrivs som kärlek, 

förälder och far men också som något som är långt borta och dolt. Här finns det inga 

skillnader mellan Credo och KRISS eller mellan männen och kvinnorna. Jesus beskrivs bland 

annat som en kärleksfull, ödmjuk och rebellisk person. Han beskrivs som en brygga till Gud 

och som en förebild och inspiration för hur de unga ska eller kan leva. De unga från Credo 

trycker här på att han visar på hur de ska leva medan de unga från KRISS menar att han 

inspirerar individer till hur de kan leva. Förutom Gud och Jesus lyfter de unga gemenskap, 

gudstjänst, bön och Bibeln som viktiga för tron. Beskrivningarna av Bibeln visar på den 

största skillnaden mellan hur de unga från de två organisationerna väljer att beskriva sin tro. 

De unga vuxna från Credo beskriver Bibeln som Guds ord medan de unga från KRISS trycker 

på att Bibeln måste tolkas genom deras egna liv. Även beskrivningarna av auktoritet och 

relationen människa – Gud visar på skillnader mellan de unga vuxna i de två 

organisationerna. De unga vuxna från KRISS tycker att de själva har det största ansvaret för 

sin tro medan de unga vuxna i Credo beskriver att Gud har det största ansvaret för att deras tro 

är rätt och rimlig.  

   Paul Heelas och Linda Woodheads (2005) teori om ”the subjective turn” och dess två 

perspektiv ”life–as religion” och ”subjective–life spirituality” har genom den bearbetade 

modellen bidragit till ytterligare ett sätt att förstå unga vuxnas beskrivningar av tro. Resultatet 

visar att den förståelse av tro som dominerar i de ungas beskrivningar går att finna i ”life–as 

religion”. 
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Bilaga 1. Intervjumall  

Man  Kvinna 

Ålder 

Kan du berätta lite om dig själv? 

 var du kommer ifrån, vilken bakgrund du har?  

 kyrkligbakgrund, trostillhörighet osv.? 

Vad studerar du för något? 

Vad är dina framtidsplaner? 

Vilken rörelse är du med i? 

 Hur kommer det sig att du började engagera sig just i KRISS/Credo? 

 Skulle du kunna beskriva ditt engagemang i KRISS/Credo? 

 Hur skulle du beskriva KRISS/Credo för någon som inte vet vad det är för något? 

Hur du ser på rörelsen och vad du tycker den står för? 

Är det viktigt för dig att vara med i rörelsen? 

 Ja- varför och på vilket sätt? 

 Nej- Varför? 

 

Mindmap: vad är viktigt i din tro? 

 

Hur skulle du beskriva din Gudstro? 

Vilken relation har du till Gud, hur skulle du beskriva denna relation? 

Har denna relation förändrats under ditt liv? 

 Ja- hur? 

 Nej- vad tror du det beror på? 

Vad tror du har påverkat att den har förändrats/inte förändrats? 

Vilken relation har du till Jesus, hur skulle du beskriva denna relation? 

 Vad tycker du är kännetecknande för Jesus?  

 Om det behövs - Beskriv det närmare, vad menar du med det, det låter intressant  

Har denna relation förändrats under ditt liv? 

 Ja- hur, vad beror det på? 

 Nej- vad tror du det beror på? 

Finns det någon särskild tidpunkt/faktorer som du kan komma ihåg som du tror har påverkat 

här? 

Har du tvivlat någon gång? 

 Hur upplevde du att du tvivlade? 

Har ditt engagemang i KRISS/Credo påverkat din relation till Gud och Jesus? 

  ja - hur  

  nej varför tror du inte att det har det? 

Hur skulle du beskriva ditt liv som kristen, vad är viktigt för dig? 

 Bön 

 Gudstjänst 

 Samhällsengagemang 

 Bibeln 

Är det något som du vill förtydliga eller tillägga? 

Hjälp vid stopp eller för att få ett klarare svar. 

 Intressant förklara det närmare 

 Kan du ge något exempel på det 

 Kan du säga något mer om….. 
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Bilaga 2. Påståendeparen om tro 

 

 

Objektiva, absolut realistiskt                                 Subjektivt, relativt-konstruktivistiskt 

Människan får tron som en gåva från Gud 

 

Människan formar själv sin tro genom en 

ständig prövande process. Gåvan från Gud är 

förmåga att ha en egen vilja 

 

Gud är allsmäktig och god och finns 

överallt 

Gud finns inom varje människa 

Gud är oföränderlig och evig Gud är relativ och föränderlig. 

 

Gud bär ansvar för att mitt trosinnehåll 

är rimligt och rätt 

Jag är själv ansvarig för min egen tro och att 

den är rätt och rimlig 

Jesus är Guds son och en förutsättning för 

att hitta vägen till Gud 

Jesus är frälsaren. Jag tycker att det är viktigt 

att leva som Jesus gjorde. Att älska alla 

människor. 

Det är viktigt att föra andra människor till 

tro på Jesus. 

Det är viktigt att leva ut Jesu kärleksbudskap. 

Bibel är Guds ord och omtolkas därför 

med försiktighet. 

Det är viktigt att kunna kritisera bibelordet. 

Bibeln måste kunna omtolkas till dagens 

människor. 

Jag tvivlar nästan aldrig på Gud och på 

min tro 

Jag tvivlar ofta på Gud och på min tro. 
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Bilaga 3. Presentation av informanterna 

 

De sju informanterna var mellan 23-29 år när intervjuerna genomfördes 2005 och samtliga 

studerade då vid Uppsala universitet. 

 

Elisabeth  

Elisabeth är 25 år och har under sin uppväxt bott i både norra och södra Sverige. Hon bor nu i 

Uppsala och studerar till apotekare. Elisabeth är uppvuxen i en kristen familj, hon är med i 

Credo och har en lång bakgrund i rörelsen. 

 

Johan  

Johan är 24 år och är uppvuxen i övre Norrland, han har en bakgrund i EFS. Johan är 

uppvuxen i en kristen familj. Nu bor han i Uppsala och läser till läkare. Johan är med i Credo. 

 

Johannes  

Johannes är 24 år och uppvuxen på västkusten. Han är uppvuxen i en kristen familj. Johannes 

bor i Uppsala och läser teologi för att bli präst i Svenska kyrkan. Han är med i Credo. 

 

Emma  

Emma är 26 år och är uppvuxen på landsbygden i södra Sverige. Hon kommer från en 

gammalkyrklig bakgrund. Emma studerar teologi för att bli präst i Svenska kyrkan. Hon är 

med i KRISS. 

 

Isabell  

Isabell är 29 år och uppvuxen i Mellansverige. Hon växte inte upp i en kristen familj och var 

inte kyrkligt engagerad under sin uppväxt men hade ett starkt intresse för existentiella frågor.  

Isabell bor i Uppsala, studerar till terapeut och är med i KRISS.  

 

Maja  

Maja är 23 år och kommer från Mellansverige. Hon har ett långt och stort engagemang i 

Svenska kyrkan och studerar teologi i Uppsala för att bli präst. Maja är med i KRISS.  

 

Per   

Per är 28 år och uppvuxen i Mellansverige, han har funnits i kyrkan under sin uppväxt. Han 

studerar teologi för att bli präst i Svenska kyrkan. Per är med i KRISS 

 

 


