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ABSTRACT. 
Today´s society is overwhelming with new technology and expressions of new media outlets. 

Forums, podcasts, easy internet access, videoblogs etc. is a new part of how people in general 

are consuming media, searching for information and finding community. Previous studies have 

shown that religious groups tend to use and interact with digital media in other ways than other 

social groups in the society. Therefore, the aim of this study is to examine how members of two 

congregations in Umeå interact and use different forms of digital media in relation to their 

religious offline-community. Four people agreed to be interviewed and be a part of this study 

and semi structured interviews were made.  

 

The results was analyzed in relation to theories about how religious communities traditionally  

has used and interacted new forms of digital media. Also, theories about how traditional media 

outlets changes forms and how people tend to use them was used for analyzing the finding. The 

outcome of those interviews revealed that there is a slight variation in how digital media is 

conceived and used in these religious communities, but the general view is that the offline-

community is a central part of their religious life. The opportunities that, for example religious 

teaching online offers is viewed as only complementary to the teachings and other rituals that 

occur in the offline-community.  
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1.Introduktion 

1.1 Introduktion 

Att söka kunskap, bygga gemenskaper och komma i kontakt med människor har nog aldrig 

varit så enkelt som idag. Det moderna samhället präglas idag av en allt större möjlighet att söka 

information och kunskap, samt bilda nya relationer med människor. Information och modern 

teknik är en allt större del av människors vardag och dagligen produceras material i medier från 

alla olika sorters aktörer för att påverka människor i hela vårt samhälle. Att vår omvärld präglas 

mer och mer av denna sortens nya tekniker och medier är också för många invånare i Sverige 

uppenbart. Med ny internetbaserad teknik kommer också nya möjligheter att interagera med 

våra medmänniskor via olika digitala medier och miljöer, som idag är enkelt tillgängligt i 

bakfickan med en smartphone och internetuppkoppling. Detta påverkar alla former av sociala 

grupper i dagens samhälle, och i fallet av detta arbete, också religiösa grupper.  

 

Den religiösa samlingsplatsen för kristna människor, församlingen, har länge varit en plats för 

gemenskap, undervisning och tillbedjan. Under historiens gång har församlingen inneburit 

olika saker. Från att vara en samlingsplats för de människor som bor i kyrkans närhet till att bli 

ett religiöst ställningstagande beroende på vilken sorts församling man valt att besöka. Nya 

tekniker och medier har också under historiens gång ökat räckvidden för hur många människor 

kyrkan kan nå med sitt budskap, som en världsvid organisation och en lokal gemenskap för 

troende. 

 

I dagens informationssamhälle har ännu fler medier och tekniker blivit tillgängliga för en stor 

del av befolkningen i Sverige, på samma sätt som den blivit tillgänglig för kristna församlingar.  

Det kan användas som verktyg inom församlingsarbetet och för församlingens medlemmar. 

Många av församlingens funktioner, till exempel undervisning, lovsång, och gemenskap finns 

via detta nu också åtkomliga via internet. Dessa fenomen är också kopplade till olika slags 

kyrkotraditioner. Idag finns det till exempel hemsidor som erbjuder besökare att dela nattvarden 

tillsammans online med vad bröd och dryck de har närvarande1. Detta fenomen är ett exempel 

på en religiös ritual som inte går att förena med till exempel den katolska traditionen, som har 

sin lära om hur nattvarden blir till Jesus fysiska kropp och blod. Men det finns också andra 

former av ritualer, eller funktioner som idag finns tillgängliga för medlemmar av den kristna 

                                                        
1 https://www.alphachurch.org/holy-communion-online 
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tron. Predikningar finns tillgängliga på videoplattformar eller inspelade i podcasts. 

Lovsångsmusik finns alltid tillgängligt via Spotify, Itunes och i andra medieformat. 

Gemenskaper kan man hitta och bygga på sociala medier, diverse forum eller andra plattformar 

på internet. Detta kan och har mycket troligt skapat en spänning mellan människor och 

traditionella institutioner, som till exempel församlingen. Den tydligt strukturerade 

församlingen som vill ut med distinkta budskap riktade till medlemmarna av deras gemenskap 

ska möta en grupp av människor som enkelt själva kan söka samma information. Och dessutom 

få det kommunicerat av en predikant som de själva uppskattar mer än de röster som finns inom 

församlingen.  

 

Är det så att med den informationskanal som internet till stor del är som vi idag i Sverige har 

så lättillgängligt att traditionella religiösa institutioner börjar tappa inflytande över vilken sorts 

information de vill förmedla? Eller uppfattar gudstjänstdeltagare och medlemmar nya tekniker 

och medier som hjälpmedel med möjligheten att komplettera den undervisning och gemenskap 

som kan hittas inom de religiösa samfunden? Jag vill därför fokusera denna undersökning kring 

hur unga människor och gudstjänstdeltagare av olika trossamfund i Umeå uttrycker sin 

religiositet i relation till nya internetbaserade medier och plattformar. Detta för att skapa en 

överblick över hur gudstjänstdeltagare och medlemmar av religiösa samfund använder sig av 

dessa, och om det påverkar deras relation till deras fysiska församlingsgemenskap.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Delar av den tidigare forskningen har inriktat sig på i vilken utsträckning religiösa individer 

använder internet som ett medel för informationssökande eller som ett nätverk av människor 

som delar samma tro och därefter bildar olika former av gemenskap, i en digital sfär. Därför är 

syftet för denna studien hur redan aktiva medlemmar och gudstjänstdeltagare av trossamfund 

använder sig av internet i relation till det församlingsliv de deltar i, och om det påverkar deras 

fysiska församlingstillhörighet. Den huvudfråga som detta uppsatsarbete kommer undersöka 

är: 

• Hur förhåller sig unga gudstjänstdeltagare i Umeå till deras offline-gemenskap i 

församlingen i relation till de möjligheter som finns tillgängliga i digitala miljöer 

online? 



 3 

Denna huvudfråga går att bryta ner i tre andra frågeställningar som ska underlätta att svara på 

huvudfrågan ovan. Dessa frågor ska ge en överblick i hur informanterna ser på församlingen 

som helhet, vilka delar i församlingslivet de anser vara centrala och ifall dessa delar utövas 

online: 

• Spelar församlingen som ett offline-område in för informanternas religiösa utövning?  

• Uppfattar informanterna det som att församlingen erbjuder några funktioner i deras 

religiösa liv som enbart är kopplade till församlingen som ett offline-område, och som 

är centrala i deras religiositet och religiösa utövning?  

• Finns det inslag i församlingslivet som medlemmarna hellre eller även konsumerar 

utanför församlingens väggar – det vill säga, finns det inslag i församlingslivet som 

konsumeras online, och hur förhåller det sig iså fall till församlingslivet offline?  

 

I uppsatsen kommer jag att presentera från vilken bakgrund jag kommer att ta mig an dessa 

forskningsfrågor, hur tidigare forskning och arbeten gjorts för att kartlägga religion på internet 

och hur den konsumeras. De informanter som intervjuas för denna studie kommer från två olika 

församlingstillhörigheter, vilka har egna traditioner och förhållningssätt gentemot dels olika 

medieformat i allmänhet, dels mot internet och dess möjligheter. Dessa traditioner är dock något 

som kan synas ännu tydligare när man pratar med företrädare för olika rörelser. Det är därför 

jag vill rikta fokus med intervjuerna mot just deltagarna i en fysisk församlings olika 

verksamheter. Svaren som de uppger kan innehålla andra och nya fenomen som inte är till följd 

av riktlinjer som företrädare och ledare inom rörelserna måste förhålla sig till.  
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2.Metod och material 

2.1 Översikt intervjumaterial 

I mitt uppsatsarbete har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer med medlemmar från 

två olika församlingar i Umeå stad, Vasakyrkan och Church of Hope. I intervjuerna har jag 

använt mig av en halvstrukturerad intervjumall där informanterna har fått stor frihet i att tänka 

och reflektera kring sina upplevelser och sina synsätt kring hur digital teknik och internet kan 

påverka deras relation till den fysiska församlingen. Jag har utgått ifrån det intervjuformat som 

Steinar Kvale och Sven Brinkmann beskriver där intervjun är en social produktion av kunskap2. 

Jag valde att använda detta format då informanterna fick stor frihet i att utveckla sina svar och 

reflektera kring de frågor som ingick i frågeformuläret. Den halvstrukturerade intervjumallen 

gav också mig som intervjuare möjligheter att agera mer öppet kring de frågor som ingick i 

formuläret. Frågorna som informanterna diskuterar och svarar på sträcker sig från att handla 

om informanternas bakgrund i församlingen, samt centrala delar i deras religiösa utövning. 

Frågorna handlar också om deras synsätt på om kristna ritualer inom församlingens väggar är 

jämförbara med liknande ritualer eller funktioner på internet. Den nackdel som visat sig med 

denna metod är också en del av de fördelar som jag anser den ha. Med en möjlighet att reflektera 

kring sina svar öppnades det upp mycket för informanterna att då och då svara på vad de tolkade 

in i intervjuformuläret. Det fanns i intervjuerna en tendens att informanterna missförstod 

frågornas innehåll. Därför uppstod det situationer där informanterna tolkade om vad frågorna 

handlade om. Det var delvis en fördel då informanterna gav mycket information kring de 

fenomen som frågorna handlade om. Detta var en sak som jag som intervjuare skulle varit mer 

uppmärksam på och formulerat frågorna i formuläret tydligare, utan att kräva ett ja eller nej 

svar från mina informanter.  

 

2.2 Informanterna och tillfrågan av intervjuer 

För att få en överblick över hur yngre församlingsmedlemmar förhåller sig till sina församlingar 

och användandet av församlingens funktioner online så har det gjorts fyra intervjuer. I början 

av studien var det planerat att genomföra sex intervjuer. Tyvärr valde två av dessa att inte 

genomföra intervjuerna av personliga skäl. Då togs beslutet att fortsätta studien med enbart 4 

informanter. Informanterna jag valt att intervjua är unga vuxna gudstjänstdeltagare och 

medlemmar från församlingarna Vasakyrkan och Church of Hope i Umeå. Informanterna är 

                                                        
2 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2014, s 34–35. 
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alla mellan 20 och 30 år gamla. Denna åldersgruppen är relevant att använda i denna studie då 

de är medlemmar i en generation som under barndomen blivit exponerad för markanta 

medieskiften till digitala medier. De har till exempel varit med och sett stora digitala 

mötesplatser som Facebook och Instagram växa fram, och att de är så kallade digital natives3. 

Deltagarna har valts ut beroende på vilken ålder de har och vilken församlingstillhörighet de 

själva uppgett att de har. Förfrågan om att vara med i uppsatsarbetet har skett genom personliga 

kontakter och informanterna har kontaktats via telefon eller personliga meddelanden via sociala 

medier. Informanterna har alla olika, men jämförbara positioner inom sina respektive 

församlingar. Positionerna sträcker sig från aktiva gudstjänstdeltagare med olika ideella 

uppdrag inom sina respektive församlingar till församlingsmedlemmar som aktivt deltar i 

respektive församlingsarbete.  

 

Två av informanterna är studenter vid Umeå universitet. En jobbar som hantverkare med en 

lång bakgrund i den församlingen där han besöker gudstjänsterna. Den fjärde studerar teologi 

söderöver. I mitt arbete kommer inte olika variabler som kön, etnicitet och klass diskuteras eller 

problematiseras, då underlaget för denna studie är för litet för en sådan analys. Intervjuerna 

spelades in genom telefonens inspelningsfunktion.  

 

2.3 Etiska överväganden 
Under studiens arbete så det genomförts intervjuer. Dessa intervjuer har innehållit privata 

uppfattningar och attityder gentemot en del av informanternas liv som för dem ses som 

oerhört central och delvis privat. För informanternas integritets skull så har Vetenskapsrådets 

riktlinjer och regler kring samhällsvetenskaplig forskning använts under arbetet4. Alla 

informanter har lämnat medgivande för att vara med och blivit informerade om hur deras 

bidrag till uppsatsen skulle användas. Under intervjuerna har jag gjort klart för alla 

informanter att deras bidrag till uppsatsarbetet kommer vara anonymt. I arbetet har också 

informanterna blivit anonymiserade.  Informanterna har också tagit del av att när de önskar 

                                                        
3 Palfrey, John, Urs Gasser, Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives. New York, 
Basic Books, 2008, s 2.  

4 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
Vetenskapsrådet, Stockholm, 2002, s 4ff.  
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har de haft möjligheten att dra sig ur arbetet och informationen de bidragit med inte kommer 

förmedlas vidare från den tidpunkten.  
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3. Forskningsöversikt och teori 

3.1 Forskningsöversikt 

Tidigare forskning som gjorts på hur religiösa rörelser använder sig av internet har till stor del 

fokuserats på hur etablerade religiösa rörelser har fått en möjlighet att via internet kommunicera 

direkt till redan aktiva medlemmar. I arbetet kommer jag ställa frågor till informanterna som 

förhåller sig till hur och om deras religiösa utövning på något sätt praktiseras via digitala medier 

och internet och hur det i så fall relaterar till det som görs inom församlingens fysiska väggar. 

För att kunna beskriva inom vilket område informanterna talar om söker jag att kunna skilja 

dessa olika områden från varandra. I en artikel skriven av Christopher Helland lägger han fram 

hur interaktioner kan beskrivas i religiösa grupper på internet. Begreppet han använder är online 

religion.5 Online religion är en beskrivning av religiösa hemsidor eller mötesplatser på internet 

som präglas av höga interaktionsmöjligheter mellan användare, som är frekventa besökare eller 

som besöker hemsidan för första gången. Som motpol till hans idé om online religion så lägger 

Helland fram begreppet religion online. Plattformar som till stor del utgörs av religion online 

består enligt Helland av informationsmöjligheter, med en liknande funktion som 

informationstavlor. Besökaren av plattformen har begränsade möjligheter att interagera med 

innehavarna och andra besökare på hemsidan, men information om hemsidans syfte, 

bakgrundspersonerna till hemsidan finns publicerat till exempel. Plattformens syfte är alltså 

tillhandahållande av information och har inte som huvudsyfte att skapa en interaktion mellan 

besökarna6.  

 

Helland beskriver också att det finns en konflikt i hur etablerade religiösa grupper har i 

varierande utsträckning hierarkiska strukturer som inte är kompatibla med de sätt som internet 

och dess mötesplatser är strukturerade. På mötesplatser via internet kan användare och besökare 

av olika forum interagera på samma premisser7. Detta är ett synsätt som Tim Hutchings 

argumenterar emot då han hävdar att religiösa, i detta fall kristna grupper interagerar med 

varandra på liknande sätt via internet som i den verkliga världen. Det gör att skiljelinjerna 

mellan dessa två fält inte går att tydliggöra så pass enkelt8.  

                                                        
5 Helland Christopher, Online religion as lived religion, methodogical issues in the study of religious 
participation on the internet, Heidelberg Journal of Religions on the internet 1.1 (2005), s 1. 
6 Helland, Online religion as lived religion, s 1. 
7Ibid, s 13. 
8 Hutchings, Tim. Contemporary religious community and the online church, Information, Communication & 
Society 14, no. 8 (2011), s 1132. 
 



 8 

 

I spänningsfältet mellan dessa två olika ståndpunkter blir det intressant att hitta vilka attityder 

som informanterna har till den offline förankrade församlingen och vad som händer online. 

Religiöst material på internet och sociala medier kan ses som nätverk där interaktioner är det 

mest prioriterade eller istället handla om informationssökande som är till för fördjupning. Vid 

interaktioner på en hemsida, via sociala medier eller ett forum och så vidare, finns det fler 

möjligheter för individen att fördjupa sin kunskap om sin religiösa tro, bygga gemenskaper, 

byta perspektiv och även bidra till det material som finns tillgängligt. När hemsidan bygger på 

publicerad information från en privatperson eller religiösa institutioner där interaktioner med 

författaren inte är befintlig blir besökaren enbart det, en besökare.  

 

Hutchings refererade arbete är till stor del fokuserad på virtuella online-mötesplatser som 

efterliknat fysiska byggnader och platser. I denna studie väljer jag däremot att undersöka hur 

aktiva medlemmar i två olika församlingar använder sig av internet inom deras religiösa 

utövning i några andra kontexter än bara relaterat till sådana virtuella mötesplatser Hutchings 

refererar till9, och internetsidor som Helland skriver om10.  

 

Stefan Gelfgren har gjort en undersökning kring hur synen på internet och sociala medier kan 

påverka den gemenskap som finns inom religiösa rörelser11. I hans arbete har han undersökt 

hur den laestadianska kyrkan ser på användandet av internet och hur man ser på om 

användandet av internet kan främja eller stjälpa det de ser som församlingens uppdrag. I artikeln 

intervjuas representanter från rörelsen där de får lägga fram varför och hur rörelsen gemensamt 

använder sig av internet i deras församlingsarbete12. Det visar sig att de är restriktiva till 

användandet av gemenenskapskapande digitala medier (såsom sociala medier) då de menar att 

församlingsgemenskapen inte kan eller skall ske online13. Dessa tidigare arbeten diskuterar hur 

religiösa, främst kristna individer och grupper praktiskt använder sig av internet inom sin 

religiositet och hur religiösa ledare sätter olika agendor med hur internet används inom 

församlingsarbetet. Jag söker istället att undersöka medlemmarnas, användarnas syn och 

                                                        
9 Hutchings, Tim. Contemporary religious community and the online church, Information, Communication & 
Society 14, no. 8 (2011), s 1122f. 
10Helland Christopher, Online religion as lived religion, methodogical issues in the study of religious 
participation on the internet, Heidelberg Journal of Religions on the internet 1.1 (2005), s 1. 
11 Gelfgren, Stefan ‘"If you need a virtual community, something is wrong with your congregation"’ Journal of 
Religion, Media and Digital Culture, Vol. 5, Iss. 2, 2016, 279–295. 
12Gelfgren, If you need a virtual community, something is wrong with your congregation, 2016, s 291..  
13Ibid, s 291.   
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attityder gentemot att använda internet som ett verktyg eller som ett komplement inom sin 

religiositet, och om det iså fall skulle påverka deras känsla av att ha en personlig 

församlingstillhörighet eller deras religiösa utövande.  

 

3.2 Teori 
Informanterna som jag har intervjuat visar sig ha olika former av internetnärvaro när det handlar 

om sociala medier som Facebook, Instagram osv. För att se över hur dessa plattformar används 

i deras religiösa liv kommer jag utgå ifrån det resonemang som Heidi Campbell gör angående 

hur religiösa grupper anpassar sig själva men också formar plattformar och teknik för att kunna 

nå ut till människor. Intervjufrågorna har grundat sig i att besvara på vilket sätt informanterna 

ser på modern teknik och internet när det kommer till uppsökande av information och 

interaktioner med andra människor och om själva tekniken är en möjlighet för fördjupning i 

deras genuina religiösa utövande14. Frågorna har också undersökt hur informanterna ser på 

användandet av internetbaserade medier och tekniker i relation till deras församlingsliv.  

 

3.2.1 Religiösa gruppens användande av nya medier 

Heidi Campbell lägger ut ett ramverk i boken When religion meets new media där hon 

argumenterar för hur användningen av vad hon benämner RSST (Religious social shaping of 

technology) är ett relevant tillvägagångssätt för studier av religiösa grupper. Utgångspunkten 

Campbell använder vid utformandet av sin teori är SST (social shaping of technology). Genom 

ny teknik och nya medier fokuserar SST på hur människor ändrar teknik och medier för att de 

ska kunna användas i deras liv, alltså hur tekniken formas till ett hjälpmedel i den vardagliga 

tillvaron.  

 

Campbell hävdar att religiösa grupper liknar andra sociala grupper, men styrs med hjälp av mer 

tydligt strukturerade moraliska koder. Inom den religiösa gruppen delar man också mer tydliga 

former av symbolsystem som innefattar olika prioriteringar och värden15. Dessa är inte 

nödvändigtvis lika generellt sett tydliggjorda och specificerade i det stora samhället eller i andra 

sociala grupper utan en religiös grund. Campbell argumenterar då för att SST inte kan 

appliceras direkt på religiösa grupper som det kan på andra sociala grupper. Campbell 

argumenterar att hennes ramverks utformning, Religiuos Social Shaping of Technology är bättre 

                                                        
14 Campbell, Heidi, When religion meets new media, 1st ed., Routledge, London, 2010, s 44-48. 
15 Campbell, When religion meets new media, 2010 s 58. 
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lämpat för att analysera troende gruppers användande av nya medier i sitt religiösa utövande, 

vilket är direkt relevant för denna studie16.  

 

Campbell menar att man skall ta hänsyn till fyra olika aspekter när det kommer till studiet av 

hur nya medier dyker upp, förhandlas och används inom religiösa grupper. För det första är det 

den historia som samfundet har till nya medier. Rörelsens historia kring vilket sätt gruppen 

eller rörelsen tidigare ställt sig till nya medier och tekniker kan svara på hur de gör det idag. 

För det andra skall man ta hänsyn till det vad hon kallar core believes and patterns, det vill säga 

hur gruppen lever ut de kärnvärden de har som centrala och betydelsefulla i en samtida kontext. 

För det tredje tar hon upp själva förhandlingsprocessen, och med det avses hur nya medier kan 

ta över de gamla mediernas roller, och hur den processen i sådana fall går till. Är glappet mellan 

den gamla tekniken och den nya för stort så blir enbart de delar som gruppen anser vara 

kompatibla med deras kärnvärderingar accepterade, andra delar förkastas. Till sist bör vad 

Campbell kallar communal framing and discourse tas i beaktande, och med det avses hur den 

nya tekniken ramas in i gruppens vanor och handlingsmönster. Diskussionen kring tekniken är 

också en nyckel till att förstå hur medlemmarna i gruppen förhåller sig till och använder sig av 

den. De fyra stegen som Campbell beskriver kan ge insikter när det kommer till huruvida 

medlemmarnas användande av teknik och internet påverkar tillhörigheten till den religiösa 

gruppen, i relation till nya medier.17 Alla fyra aspekter Campbell tar upp är relevanta, dock så 

kommer det under denna studien både fokuseras på vad eller vilka delar av församlingslivet 

som informanterna verkar vara villiga att förhandla om i relation till de online alternativ som 

idag finns tillgängliga. Analysen kommer också koncentreras mot den diskussion som 

informanterna redogör för, hur de pratar om och beskriver sina församlingserfarenheter, i 

relation till deras digitala erfarenheter. 

3.2.2 Digitala medier. 

När användandet av digitala medier och förändrade kommunikationsmönster diskuteras är det 

viktigt att komma ihåg att allt som är digitalt knappast är väsensskilt från det analoga. Simon 

Lindgren beskriver till exempel många olika digitala fenomen vi uppfattar som nya inte är 

nödvändigtvis nya18. Kommunikationsmedel människor tidigare använt, till exempel 

handskrivna brev har i stor utsträckning förflyttats till den digitala sfären med mejl, men 

funktionen i att kunna kommunicera i text med andra människor har inte förändrats mer än att 

                                                        
16Campbell, Heidi, When Religion Meets New Media, 1st ed., Routledge, London, 2010, s 57. 
17, Campbell, When Religion Meets New Media, 2010, 60-61. 
18 Lindgren Simon, Digital Media & Society, SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 2017, s 291. 
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ett mejl kan skickas och levereras mycket snabbare än vad ett handskrivet brev kan. Olika 

former av möten och sammanträden kräver inte att människor ska resa långväga för att delta. 

Telefon eller videomöten ger möjligheten att delta i ett möte från många olika platser.  

 

Lindgren beskriver det som att förändringen många digitala lösningar ger är inte att förändra 

det sociala landskapet vi lever i från grunden. Möjligheten för många kommunikationssätt 

ligger istället i att snabbare och enklare kunna använda äldre system och öka dess räckvidd till 

att nå fler människor, samtidigt som den har potentialen att förenkla spridningen av 

information19. Att dessa nya digitala resurser har en ökad räckvidd är en tydlig, om inte den 

tydligaste skillnaden som finns i jämförelsen mellan digital mejl och analoga handskrivna brev. 

Men de båda besitter vissa likheter. Kommunikationssätten har samma premisser, användaren 

måste ha en specifik adress till en annan användare för att kommunikationen ska fungera. Jay 

David Bolter och Richard Gruson beskriver i boken Remediation: understanding new media 

detta fenomen, hur äldre medier måste omskapas och reprofileras för att matcha nya mediers 

utbud. Detta fenomen kallar författarna för remediation. Bolter och Grusen beskriver detta 

fenomen i hur äldre medier snabbt försöker kombinera sina uttryck med det utbud som det nya 

mediet tillför20. I denna studien kommer det till uttryck i hur predikningar och religiös 

undervisning tar sig från församlingens offline-kontext och det skapas podcasts och 

videoinspelningar som kan publiceras på olika plattformar och som sedan är tillgängliga för en 

större publik online.  

 

Lindgren beskriver att dessa nya digitala mötesplatser bygger på att ifall den digitala teknik vi 

idag kan använda oss av skulle försvinna, kommer de sociala interaktionerna finnas kvar i andra 

analoga format21. Detta får betydelse i hur vi ser på sociala interaktioner som genomförs via 

digitala medier, och hur de relaterar och påverkar vårt offline liv. Dessa interaktioner som hittas 

inom församlingen kan användas för att se över vilka ritualer eller funktioner som 

församlingsrummet erbjuder som informanterna anser är viktiga. Sedan kan det bedömas om 

de värderas på samma sätt ifall de används inom församlingens väggar eller via digitala medier. 

Knut Lundby lägger också fram resonemanget att internet och digitala format inte ersätter eller 

                                                        
19  Lindgren, Digital media & society, 2017, s 292.  
20 Bolter, Jay David & Grusin, Richard, Remediation: understanding new media, MIT Press, Cambridge, Mass., 
1999, s 5 
21  Lindgren Simon, Digital media & society, SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 2017, s 292.  
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på något större sätt ändrar våra sociala interaktioner med varandra22. De digitala och 

internetberoende medier som vi idag använder oss av blir förenade i våra dagliga liv och suddar 

ut gränsen för vad som är våra fysiska offline-liv och vad som är vårt online-liv. Detta speglar 

till viss del resonemanget om online religion och religion online. Om online och offline-gränsen 

suddas ut och blir införlivade i det dagliga livet kan handlingar som utförs offline ses som 

jämställda de online. Informationssökandet och nätverkandet sker parallellt med varandra 

istället för att vara skilda från varandra. Dessa sammanbindningar av online och off-line-

interaktioner görs dessutom möjlig av den mobilitet som till exempel smartphones har, med 

ständig internetuppkoppling. Distinktionen mellan off-line/online-livet blir så pass liten att den 

inte reflekteras över. Detta benämns av Simon Lindgren med flera som hybrid media culture23. 

För att beskriva detta fenomen används begreppet hybriditet, där det digitala och analoga livet 

blir tillräckligt integrerade i varandra så det inte längre går att urskilja en skiljelinje mellan de 

båda.  Detta får också betydelse för hur vi ser på församlingslivet då ritualer och gemenskaper 

inte får någon särställning beroende på inom vilket medium och sammanhang de används.  

 

När dessa skiljelinjer mellan offline/-online kontexter börjar suddas ut finns möjligheten att 

också hitta skiljelinjen mellan vad informanterna uppfattar som sakralt och profant. Paul Heelas 

och Linda Woodhead skriver i boken The spiritual revolution: why religon is giving way to 

spirituality att traditionella religiösa institutioner vilar på att medlemmarna lever efter givna 

principer och moraliska förväntningar24. Tidigare i dessa hieratiskt strukturerade rörelser så har 

det funnits förmedlare i rörelsen som försett medlemmar och deltagare med det budskap 

rörelsen vill lyfta fram. I ett samhälle där individens subjektiva vilja styr vilket budskap som är 

viktigast att ta till sig, och även välja budskap från flera från olika sammanhang kan det skapa 

en konflikt i hur medlemmarna väljer att prioritera sin egen rörelses budskap. I dagens samhälle 

behöver det religiösa budskapet inte tas som en helhet, utan det är möjligt att välja vilka delar 

man anser vara centrala själv som individ. Det blir alltså den subjektiva övertygelsen som står 

överordnade de givna föreställningarna om vad ett religiöst liv är, och vilka som är sanningarna 

med stort S25. Det spelar också in för vilka personer som representerar dessa sanningar. I en 

                                                        
22 Cheong, Pauline Hope, Cheong, Pauline Hope, Fischer-Nielsen, Peter, Gelfgren, Stefan & Ess, 
Charles, Digital religion, social media and culture: perspectives, practices and futures, Peter Lang, New York, 
2012, s 32. 
23 Lindgren, Simon (red.), Hybrid media culture: sensing place in a world of flows, Routledge, London, 2014, s 
7 
24 Heelas, Paul & Woodhead, Linda, The spiritual revolution: why religion is giving way to spirituality, 
Blackwell, Malden, Mass., 2005, s 3.  
25 Heelas, & Woodhead, , The spiritual revolution: why religion is giving way to spirituality, 2005, s 7. 
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kristen kontext är den personen ofta en pastor eller präst som leder församlingen i undervisning 

och i tillbedjan.  

 

I denna studien så kommer RSST och hybriditets-begreppet vara till användning för att få en 

överblick i hur informanterna använder sig av digitala miljöer i relation till deras församlingsliv, 

och vad dessa miljöer innebär för deras religiösa utövande. RSST kommer användas till störst 

del för att se och analysera vilka delar av informanternas församlingsliv som är så starkt 

förknippade till deras offline gemenskap så att den inte ses som likvärdig inom andra medier. 

Hybriditets-begreppet, det begrepp som Lindgren med flera använder för att beskriva hur det 

digitala och analoga livet införlivas i varandra26. Det begreppet är relevant att använda för att 

se hur informanterna resonerar kring vilka delar av församlingslivet som eventuellt överförs till 

digitala miljöer och om informanterna i så fall för tankegångar om det skulle vara viktigt i deras 

religiösa liv. Det kommer också användas i samband med att få en överblick i hur 

informanternas subjektiva viljor speglar deras attityder till församlingen och dess tradition.  

  

                                                        
26 Lindgren, Simon (red.), Hybrid media culture: sensing place in a world of flows, Routledge, London, 2014, s 
7 
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4. Resultat.  
Informanterna som har deltagit i denna studie är antingen medlemmar eller aktiva 

gudstjänstbesökare i församlingarna Vasakyrkan i Umeå och pingstförsamlingen Church of 

Hope, som i denna studie kommer förkortas CoH. Dessa två församlingar är relevanta att 

använda sig av i denna studie då de båda har tämligen olika inställning till internet och sociala 

medier, samt varierar stort i deras offentliga närvaro i digitala online-miljöer. 

 

Vasakyrkan i Umeå tillhör samfundet Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) och erkänner sig 

själva som en inomkyrklig evangelisk-luthersk kyrka och som en missionsrörelse inom Svenska 

kyrkan27. De tillhör den protestantiska fåran av kristen tro, och historiskt sett har den 

protestantiska kyrkan varit snara att införliva nya medier i sin verksamhet. Detta är något som 

Campbell diskuterar och presenterar i When Religion Meets New Media28 och är viktigt att ta 

upp i resonemanget om hur informanterna från detta samfund ser på och använder sig nya 

medier. Församlingen skriver på sin hemsida att de har ca 350 medlemmar med en stor grupp i 

åldern 20–30 som består mycket av studenter.  

 

CoH, som tillhör en annan kyrkotradition och är en yngre kyrka utgör en relevant kontrast till 

Vasakyrkan. CoH beskriver sig själva som en fristående församling med varierande kopplingar 

till pingströrelsen Hillsong29 30. Från intervjuerna framkommer det också att församlingen 

tidigare haft starka kopplingar till den svenska trosrörelsen, men har under de senaste åren gått 

allt närmare Hillsong. Församlingen startades 2001 och har varit mer rörliga när det gäller 

samfundstillhörighet och tradition, vilket också utgör en relevant kontrast till Vasakyrkan, som 

varit verksam i samma tradition under hela sin historia31. 

 

4.1 Församlingarnas medlemmar och gudstjänstdeltagare.  

Informanterna som kommer från Vasakyrkan, tre medlemmar och gudstjänstdeltagare, två 

killar och en tjej, alla i åldern mellan 22–25 återger samma bakgrund för hur de hamnade i den 

församlingen. Dessa informanter är inflyttade till Umeå för studier. Som tidigare beskrivits har 

                                                        
27 http://www.efs.nu/efs/vad-vi-tror-pa/ 
28 Campbell, Heidi, When religion meets new media, 1st ed., Routledge, London, 2010, s 135.  
29 http://www.churchofhope.se/om-oss/#contact 
30 https://www.acc.org.au/about-us/ 
31 http://www.churchofhope.se/om-oss/ 
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de också sin bakgrund i EFS. Två av informanterna är uppvuxna i familjer som regelbundet 

varit aktiva i sina församlingar, den tredje har inte någon religiös bakgrund från sin familj utan 

valde att gå med i en EFS-församling i de tidiga tonåren. Den fjärde av informanterna deltar i 

CoHs församlingsliv, och har en bakgrund i församlingen sedan barndomen. Han är den enda 

av informanterna som är uppvuxen i Umeå.  

 

4.1.2 Bakgrund till församlingen.  
Informanterna från Vasakyrkan ger alla liknande utsagor till vilken relation de upplever de har 

till andra församlingsmedlemmar. Informanten Berlin har haft ett tidigare engagemang i EFS i 

sin hemstad, och vid hans flytt till Umeå uppger han att det var ett naturligt val att börja besöka 

Vasakyrkans gudstjänster. Berlin är en aktiv gudstjänstbesökare som under sin tid i Umeå 

kontinuerligt besökt Vasakyrkans gudstjänster. Han själv menar att han har flera personer i sin 

bekantskapskrets som också deltar på gudstjänsterna eller är medlemmar i församlingen. Han 

beskriver dock att han relationer till församlingen inte är så starka. De han främst känner 

tillhörighet till är de inom hans bekantskapskrets men förutom dem så upplever han relationen 

till församlingen som generellt svag32. 

 

Den andra manliga informanten Paris beskriver en liknande bakgrund, utan att ha en kyrklig 

bakgrund i familjen men har istället sökt upp en EFS-kyrka i sin hemort och efter det sett EFS 

som sitt samfund. Han beskriver också en liknande relation till de andra medlemmarna som 

Berlin redogör för. Trots att han återkommande besöker församlingen och även är engagerad i 

delar av församlingens verksamhet framställer han det som att de relationer han har i 

församlingen främst är ytliga. Informanten Paris har tidigare arbetat i en av Umeås andra EFS-

församlingar och har därför personliga kontakter med några av de anställda inom Vasakyrkan. 

Likväl anger han sina relationer till även dessa vara relativt svaga33.  

 

Informanten London ger samma skildring till hur hon har kommit till Vasakyrkan i Umeå. Hon 

har en familjebakgrund i en EFS-församling på sin hemort och efter sin flytt till Umeå valde 

hon att gå med i Vasakyrkan, som hon under uppväxten och tonårstiden har haft kopplingar till 

på olika sätt. Hon är uppväxt i en medelstor stad längs Norrlandskusten och var där aktiv i den 

EFS-förening som hennes föräldrar också var engagerade i. Trots att hon haft en bakgrund i 

                                                        
32 Intervju med informant Berlin 30/4-19. 
33 Intervju med informant Paris 27/4-19. 
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församlingen så anser också hon att relationen till de andra församlingsmedlemmarna, främst 

de äldre i församlingen som relativt svaga. Hon berättar att hon genom hennes 

ungdomsledaransvar i kyrkan hälsar på och känner många av de yngre i församlingen men anser 

ändå att hennes relation till de andra i församlingen är rätt så ytliga34. 

  

Den informant som står ut i samtalen om hur gemenskapen inom församlingen upplevs är 

Dublin. Han beskriver sin relation till församlingen som generellt god och att det finns en stark 

gemenskap inom den. Han är också engagerad i gudstjänsterna i varierande form. Han redogör 

själv för att han inte vet vilka alla i församlingen är, och inte kan alla namn på personerna som 

går på gudstjänsterna. Dock så beskriver han att hans relation till församlingen, både ledning 

och andra gudstjänstdeltagare är väldigt goda, och att frågor om hans religiösa utövning enkelt 

kan diskuteras tillsammans med andra personer i församlingen.35 

 

Tre av de fyra informanterna ger liknande uttryck för hur deras relationer är mot församlingen 

i början av sina utsagor. Vid frågan om vilket samband de har till församlingen och dess 

medlemmar så är det främst den yngre delen av församlingen som de upplever att de har starkare 

relationer till. Det är främst den äldre generationen de upplever att de inte har mycket kontakt 

med. Det är Dublin som ger ett annat intryck av sin församling, att trots han själv inte vet av 

eller känner alla personer inom den så upplever han gemenskapen som generellt stark och bra.  

 

4.1.3 Erfarenheter kring digitala mötesplatser. 

Vid frågor om hur deras erfarenheter kring digitala mötesplatser för kristna ger dessa 

informanter tydligt olika skildringar. Dublin beskriver att han själv har en väldigt låg interaktion 

med sociala medier och digitala miljöer överlag. Han har en närvaro på Facebook och Instagram 

som han använder privat för att interagera med och följa vänner, familj och bekanta men är lite 

kopplat till hans religiösa liv. Vid frågorna om hur han kopplar sitt religiösa liv till olika former 

av digitala medier och mötesplatser så förklarar han att han sällan lyssnar på lovsång utanför 

för församlingens gudstjänster. Han lyssnar väldigt sällan eller aldrig på annan undervisning än 

den som han hör på gudstjänsterna i församlingen, och olika former av diskussionsforum online 

är inte något han deltar i på något sätt, vilket han är tydlig med i intervjun36. 

 

                                                        
34 Intervju med informant London 26/4-19 & 8/5-19.  
35 Intervju med informant Dublin 8/5-19. 
36 Intervju med informant Dublin 8/5-19 
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Paris som inte haft någon kyrklig bakgrund från sin familj hade sina första erfarenheter i fråga 

om religiösa erfarenheter online från ett kristet spel-Community. Där beskriver han att det fanns 

stora möjligheter till att känna gemenskap när han som ny i tron saknade en fysisk gemenskap 

vid det tillfället. Communityt var inte bara en plattform där kristna kunde spela med varandra. 

Moderatorerna för hemsidan, som informanten beskriver var ett par år äldre än den 

genomsnittliga besökaren arrangerade olika former av samlingar i de gemensamma 

samtalsprogrammen som användes. I de samlingarna så arrangerades det bibelstudium bland 

annat som de äldre moderatorerna ansvarade för. 

 

Paris beskriver att gemenskapen som skapats inom detta Community i mycket kan jämföras 

med den som han kan hitta i en fysisk församling, med några enligt honom väsentliga skillnader. 

Han redogör för hur samtalen och mötena på Communityt ofta höll en mycket öppen jargong. 

De moderatorer som arrangerade bibelstudierna hade ofta olika åsikter kring de bibelpassager 

de diskuterade, i många centrala föreställningar inom den kristna tron hade de helt olika 

perspektiv och drog olika slutsatser i sina resonemang.  Det fann också deltagare i Communityt 

som inte var aktivt religiösa men som också deltog i diskussionerna inom forumet. Det var 

väldigt låga trösklar in i samtalet på forumet och samtalen som pågick kunde genomföras utan 

någon form av censur kring vilka ämnen som fick diskuteras, till och med så att diskussionerna 

kunde uppröra deltagarna i samtalet utan att moderatorerna var tvungna att avsluta 

diskussionen.  

Paris ser dock inte detta klimat som ett område där den religiösa upplevelsen och det religiösa 

livet enbart ska utspela sig. Han beskriver det personliga mötet ansikte mot ansikte som oerhört 

viktigt för att religiösa människor ska växa i sin tro, vilket han redogör vid sin vidare förklaring 

när vi diskuterar det.  För att få fram vad i det fysiska mötet som är så viktigt ställer jag en 

följdfråga i hopp om att informanten ska redogöra ytterligare i vad han menar att det fysiska 

mötet gör. Han håller med i mitt påstående om att det fysiska mötet kan förstärka den religiösa 

upplevelsen, men hävdar fortsättningsvis att i det fysiska mötet mellan religiösa människor 

finns det något utöver en förstärkning som är viktigt. Att han inte kan sätta ord på det är varken 

en bekräftelse eller ett förnekande av att i det fysiska mötet ges enbart en förstärkning, men han 

upplever ändå att det är något i det fysiska mötet som den digitala gemenskapen inte kan 

ersätta37.  

                                                        
37 Intervju med informant Paris 27/4.  
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Berlin kunde inte beskriva några liknande erfarenheter från sådana digitala mötesplatser. Han 

beskriver istället hans digitala användning som enbart informationsbaserat, där internet och 

digital teknik enbart gått ut på att söka specifik information. Exemplen han ger är när han letat 

religiösa texter, bibelverser och liknande. Han beskriver sitt användande som att när han behövt 

inspiration till sin bibelläsning eller att leta former av andakter och regelbundna rutiner för sin 

andliga fördjupning har då använt sig av olika digitala medier. De medier som han besöker 

digitalt är också informationsbaserade. Det finns specifika podcasts som han besöker 

regelbundet för att lyssna på diskussioner och samtal med tydligt uttalade teman. Jag fortsätter 

fråga om det är någon skillnad på att lyssna på en predikan under en gudstjänst och lyssna på 

en podcast hemma. Han svarar att det finns skillnader men inte att mediet i sig självt skulle göra 

någon sådan. Han pratar om att det finns en möjlighet med podcasts att välja själv vad man vill 

lyssna på, och att det går att välja den predikant som man själv gillar att lyssna på38. Skillnaden 

ligger alltså då inte i själva mediet, utan i möjligheten att kunna välja vilket innehåll man vill 

ha.  

Informanten London är den som sticker ut i samtalen om digitala mötesplatser och 

användningen av internet. Hon redogör väldigt mycket för hur tillämpningen av internet är 

väldigt användbart när det gäller att upprätthålla kontakter med människor som man annars inte 

skulle ha samma möjligheter att ha kontakt med. Informanten berättar att under hennes tid inom 

församlingen så har hon fått möjlighet att vara med i ett missionsprojekt inom Svenska kyrkan. 

I det arbetet fick hon möjligheten att åka till Tanzania och möta olika församlingar och se hur 

de lever och arbetar. Det är i beskrivningen av de upplevelserna som hon också diskuterar hur 

digitala mötesplatser kan användas och hennes erfarenheter kring dessa. Hon pratar om att utan 

möjligheten till internet som kommunikationsmedel så hade det inte varit lika enkelt att 

bibehålla de relationer hon skapade på den missionsresan. Dock så gör hon avståndstaganden 

från att det är via internet som betydelsefulla relationer kan skapas och bli verkliga enligt henne. 

Hon anser att det är i offline sammanhanget, i detta fallet församlingen och i de möten som 

uppstår där som informanten anser vara mer verkliga än de som uppstår inom den digitala online 

sfären39. Hon pratar också om sociala medier som en plats för sporadiska inslag av religiös 

inspiration, men att hon inte aktivt använder sociala medier på det sättet. Den inspirationen 

                                                        
38 Intervju med informant Berlin 30/4-19 
39 Intervju med informant London 26/4-19 och 8/5-19.  
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beskriver hon som att det kan dyka upp i flödet och det då kan ge henne något att reflektera 

över40. 

 

Sammanfattningsvis har informanterna varierande erfarenheter och upplevelser kring vad 

digitala online mötesplatser innebär och vilka funktioner de besitter. Till stor del handlar det 

om att utöka sin kunskap om specifika ämnen inom kristendomen. Ett gemensamt tema i 

intervjuerna är att de digitala tekniker och medier som finns tillgängliga för informanterna 

fungerar mest som komplement till det som sker under gudstjänsterna i församlingen. Predikan 

och lovsångskvalité kan variera i gudstjänsterna men då är det inte något att problem att senare 

under veckan eller samma dg lyssna på den lovsång och den undervisningen man själv vill ha. 

Digitala medier är alltså inte något som ersätter det församlingen erbjuder utan kan komplettera 

delar av det som sker inom kyrkans väggar. 

 

4.1.4 Centrala ritualer inom församlingens väggar.  

Då jag och informanterna pratar om ritualer som de anser vara centrala i deras religiositet så är 

svaren och erfarenheterna betydligt mer liknande varandra än tidigare. Frågan som ställs är 

vilka ritualer som informanterna skulle se som mest centrala i deras religiösa liv och två av 

informanterna anger både predikan under gudstjänsten och lovsången som det mest centrala 

delarna. De båda manliga informanterna Paris och Berlin redogör på liknande sätt varför samma 

ritualer är de två mest framträdande ritualerna som den fysiska församlingen erbjuder. De 

ritualer som de uppger är de viktigaste inom församlingen är både undervisningen och 

lovsången. Informanten Paris nämner också bönen som en viktig del i gudstjänstlivet och i hans 

religiösa liv, men diskuterar inte det vidare lika tydligt som han gör när det gäller till exempel 

undervisning41. De andra två informanterna London och Dublin uppger till skillnad från de två 

tidigare att inom församlingen så är det inte alltid undervisningen eller tillbedjan i lovsången 

som ställs i fokus. De lyfter däremot fram att gemenskapen som uppstår i de fysiska mötena i 

församlingen är en central del i deras religiösa liv. Informanten Dublin beskriver att 

gemenskapen inom hans församling är en del som för honom kanske är den viktigaste delen i 

hans församlingsliv. Han beskriver det som att: 
Absolut och sen jag vet inte om det räknas dit, men gemenskap. Att få träffa vänner och 
bekanta och såna som delar samma tro. 
Intervjuare: Gemenskapen typ? 

                                                        
40 Intervju med informant London 26/4-19 och 8/5-19. 
41 Intervju med informant Paris 27/4-19. 
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Informant Dublin: Jamen exakt.42 

Det är inte nödvändigtvis enskilda ritualer inom församlingens väggar som han anser vara de 

mest centrala delarna i hans församlingsliv, utan han menar att själva församlingslivet och 

gemenskapen som uppstår där är viktigare.  

När det gäller dessa ritualer så delar informanterna vad som de anser vara det mest centrala 

inom församlingslivet, även om de anser att vissa delar är viktigare än andra. Ritualer som 

bibelläsning, predikan/undervisning, lovsång och gemenskap är exempel som de refererar till 

under intervjuerna. Dock så är det någonting som återkommer i deras resonemang kring de 

digitala tekniker som de använder sig av. Det närmsta man kan beskriva det är sökandet efter 

gemenskap och relationer. Informanterna Paris och London säger som exempel att det finns 

någonting i den fysiska församlingen och i det mötet mellan människor som skapar verkliga 

relationer, och att dessa relationer mellan troende individer är en viktig del inom deras 

religiositet.   

                                                        
42 Intervju med informant Dublin, 8/5-2019 
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5. Analys.  
I de intervjuer jag genomfört så har det uppkommit flera olika teman. Informanterna har uppgett 

att de har väldigt varierande erfarenheter av digitala gemenskaper och har på olika sätt använt 

sig av internet för deras kristna liv. Delar av användandet har varit inriktat på funktioner eller 

ritualer som återfinns inom församlingens väggar. Främst då lovsång och undervisning. Vissa 

av dem har använt sig av olika digitala medier för fördjupad kunskap och gemenskap. Andra 

redogör för att deras användning av digitala medier inte alls är kopplade till deras religiösa tro 

och det används för privata syften. Även om de beskriver att de aktivt söker kunskap och 

fördjupning via internet säger informanterna som helhet att den mesta delen av deras 

internetanvändning inte kan ses jämförbart med det som de själva upplever inom församlingens 

väggar. Det finns olikheter i hur informanterna beskriver deras användning av digitala medier 

i deras religiösa liv. Dock i oavsett grad för användning uppger alla att den 

församlingsgemenskap man har offline, så att säga, är av väsentlig och inte utbytbar betydelse 

för deras kristna liv. Som London beskrev det, den fysiska församlingen och gemenskapen som 

finns där är verklig på ett sätt som en online-gemenskap inte är43. 

 

5.1 Gemenskapen som tryckpunkt.  

Informanterna Paris och London uppger att de båda har tydliga erfarenheter eller uppfattningar 

kring digitala medier i deras religiösa liv, i olika format. De har bitvis använt sig av digitala 

medier och internet med varierande intentioner men det finns framförallt en sak de båda verkar 

vara överens om. Det är betydelsen av deras offline-församling, alltså deras fysiska 

församlingsgemenskap som de båda beskriver som oerhört central.  Informanten Paris beskriver 

till exempel att tidigt i hans religiösa liv och tro så hittade han ett digitalt forum där han 

upplevde att det fanns en strukturerad gemenskap där kristen tro och andra aktiviteter på ett 

positivt och uppbyggligt sätt kunde samexistera. Han upplevde att diskussionerna som 

genomfördes på forumet togs på allvar och var för honom ett första steg in i en kristen 

gemenskap. Dock så framställer han det som att ju längre tid det gick för honom i hans religiösa 

liv så blev den fysiska gemenskapen allt viktigare, och den digitala gemenskap han upplevt 

tidigare började glida längre ut i periferin av hans kristna liv. I hans fall blev församlingen en 

fysisk plats där hans religiositet uppfattades för honom på ett annat sätt än den hade gjort i hans 

digitala gemenskap. Vad detta nya i hans religiositet som han refererar till är svårt att avgöra, 

                                                        
43 Intervju med informant London, 26/4 och 8/5.  
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men hans tydliga uppfattning om att möta någon ansikte mot ansikte i en offline kontext gör 

det svårt att diskutera att det fysiska mötet inte är avgörande inom hans religiositet.  

 

Informanten London beskriver också hur hon har använt sig av sociala och digitala medier inom 

sin religiösa tro. Till skillnad från informanten Paris så liknar hennes användning av dessa mer 

verktyg för att uppnå olika mål. Det handlade om att organisera en missionsresa, hålla uppe 

kontakten med människor hon träffat i andra församlingar och länder, och därtill om sporadiska 

inslag av inspiration i hennes religiösa liv. Hon ger också en väldigt tydlig bild av hur digitala 

gemenskaper fyller vissa funktioner för henne. Hon använder som exempel individer som söker 

utmana sina religiösa uppfattningar i olika diskussionsforum och liknande. Att då ha 

möjligheten att hitta människor som också kan bekräfta deras religiösa föreställningar i brist på 

det man kan hitta i sin närhet. Hon gör det dock tydligt att dessa utmaningar eller bekräftelser 

bör ha sin utgång i att man tillhör en fysisk gemenskap, i hennes fall en församling. Hon talar 

om den fysiska församlingen som verklig och ser det som att det finns en tydlig skillnad mellan 

den och den digitala gemenskapen så som hon förstått den44. Hon menar då att den fysiska 

församlingen skapar de förutsättningar en kristen ska och bör ha 

 

Informanten Berlin redogör för något han anser vara viktigt vid sin användning av olika digitala 

medier, då främst podcasts. Under samtalet om varför podcasts kan vara ett hjälpmedel för 

honom när det gäller undervisning nämner han att i en av de podcasts han regelbundet lyssnar 

på är han bekant med en av de som leder avsnitten, och det gör att hans intresse ökar. Intresset 

för samtalen och diskussionerna ökar då han haft en personlig relation till ledaren för podcasten 

och att den relationen inleddes på ett fysiskt plan, och inte via den digitala sfären.  

 

Även informanten Dublin beskriver hur gemenskapen är en viktig och central del i hans 

religiösa liv. Möjligheten att få komma till församlingen och möta vänner och bekanta är det 

som han pekar ut som avgörande betydelse till förmån för hans offline-församling. Dublin 

beskriver att han har få erfarenheter kring digitala miljöer i samband med hans religiösa 

utövande. Därför anser han att han inte lämpligt kan beskriva vilka skillnader som skulle kunna 

tänkas finnas mellan en fysisk och digital gemenskap. En möjlig tolkning av hans skildring är 

att jämföra den med det som informant London beskriver. Att den digitala gemenskapen i den 

                                                        
44 Intervju med informant London 26/4-19 & 8/5-19. 
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form han ser den inte är verklig i jämförelse med den fysiska offline-gemenskapen, och att det 

i någon form begränsar möjligheten till att dela tron med andra människor. 

 

Informanterna som ingår i detta arbete ger inte någon beskrivning av att det är företrädarna för 

deras kyrka eller församling som anger någon form av restriktion eller återhållsamhet när det 

gäller internetanvändning. Informanterna i denna studie visar inte heller upp några tecken på 

att ha några sådana begränsningar kring användande av digitala miljöer. Dock är det intressant 

att informanterna i denna studie ger intrycket av att ha samma inställning som informanterna 

från den laestadianska rörelsen har, och då oberoende av varandra. Gemenskapen som man får, 

eller projicerar i offline-församlingen kan med andra ord inte ersättas av en digital, menar 

informanterna samstämmigt.  

 

5.2 Den digitala undervisningen  

Förutom att det är den fysiska gemenskapen som informanterna pekar ut som viktig, delar de 

också uppfattningen att varierande former av information och perspektiv inom undervisningen 

i församlingen är viktig. Informanten Paris formulerar det på detta sätt: 

”Jag tänker nog att om man är alldeles för inne i sitt eget sammanhang att man, att 
man mer fastnar i samfundet eller i sammanhanget än vad man gör i den kristna 
tron som jag har förstått den”. 
 

Det överensstämmer med den redogörelse som Berlin ger angående olika perspektiv när det 
gäller undervisningen han tar del av: 
 

”det tycker jag ändå är viktigt att det inte blir bara det här…just man får utveckla 
och får fördjupa sin tro och, och sin kunskap om sin tro”. 
 

Även informanten London nämner detta vid sin skildring av varför denna variation i 
undervisning är viktigt för varje enskild kristen: 
 

 ”att man får se som en större, man blir inte inne i sin egen bubbla”. 
 

Inom detta område så delar dessa tre av de fyra informanterna samma åsikt. Variation inom vad 

som förmedlas i församlingen och samfundet man själv är medlem i är viktigt. Det är i detta 

sammanhang som en podcast, åtkomlig via internet och tillgänglig i en smartphone blir centralt 

för dessa tre informanter. Potentialen i att själv välja ut vad, vem och när man lyssnar på religiös 

undervisning är delar som lyser igenom i de intervjuer som genomförts med informanterna 

Paris, Berlin och London. Informanterna redogör för att de i varierande grad väljer att lyssna 

på kristen undervisning utanför församlingens väggar och gör inte någon klar distinktion mellan 
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vad skillnaden skulle vara mellan att lyssna på undervisning under gudstjänsten och via en 

podcast. Berlin svarar på frågan om det skulle vara någon skillnad på dessa format med detta: 

 Jaa, lite både ja och nej men oftast i om man kommer till en gudstjänst 
på en söndag så har prästen bestämt ett ämne och då får man som bara 
acceptera det, och sitta och lyssna på det, även om man kanske inte 
tycker det är jättespännande.  
 

Att predikanten eller prästen som förmedlar undervisningen valt ut ett ämne som inte alltid kan 

matcha församlingens preferenser är inte något revolutionerande i sig, kanske inte heller att 

informanten i de tillfällena går till ett annat medium som då kan matcha hans intressen. Det är 

i detta som Berlin väljer att använda sig just av digitala medier och tekniker, då den ger 

möjligheter att lyssna på den undervisning han själv vill, efter egna preferenser. Dock verkar 

det inte ligga någon uppenbar skillnad i att mediet i sig själv spelar roll för innehållet. Det är 

innehållet och även personen som ger informationen som spelar roll.  

 

Det är något i det uttalandet som speglar det Lundby och Lindgren med flera beskriver som 

hybriditet45. Det är inte mediet och var du är som spelar in här, utan innehållet som informanten 

tar till sig.  Gränsdragningen för det som sker online och offline försvinner, och vice versa. 

Emellertid är det intressant att i mediet han då vänder sig till är en podcast där han har/haft en 

relation med ledaren av undervisningen. I hans fortsatta diskussion säger han:  
Berlin: ”Men sen har jag väl följt en de… en podd… på, som heter 
Theofiluspodden där en av vår gamla klasskompis pratar i, och det tycker 
jag är roligt att både att man är ganska, jomen bra diskussioner och man 
ändå har sett ansiktet på den som pratar tycker jag hjälper i liksom, 
lyssnandet och jamen att det blir lite intressant.46 
 

Både det att informanterna väljer att gå till andra format när det gäller undervisning så är 

attityderna de visar upp också relevanta. Det som intervjupersonerna själva uppger är att trots 

de regelbundna besöken till församlingen och dess gudstjänster så söker man sig ändå till mer 

och framförallt annan undervisning. Sättet som de använder sig av i högst utsträckning är 

podcasts med samtal och undervisning. Det är alltså fortfarande en eller flera människor de 

lyssnar på som med utgångspunkt i gamla och nya testamentet ger förklaringar och tolkningar 

som den personen eller personerna ser det, alltså i form av en tämligen traditionell undervisning. 

Detta format är och konsumeras digitalt, men är en reproduktion på den undervisning som ofta 

ges inom församlingens väggar. Det är ett analogt medium som med hjälp av ny teknik kan 

                                                        
45 Lindgren, Simon, Hybrid media culture: sensing place in a world of flows, Routledge, London, 2014, s 7. 
46 Intervju med informant Berlin 30/4 
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konsumeras digitalt, vilket är det som Simon Lindgren argumenterar för när det gäller 

interaktioner med nya medier. Funktioner som att kommentera och diskutera innehållet i det de 

lyssnar på digitalt utrycker ingen av informanterna att de använder sig av. Sättet de använder 

sig av det nya mediet påminner alltså om hur de använder eller interagerar med den 

undervisning de möter i församlingen.  

 
5.3 Sammanfattning  

Sammantaget så lägger dessa informanter ett stort värde på den fysiska gemenskapen som kan 

hittas i församlingen offline. De olika former av medier och tekniker som finns tillgängliga är 

de till en viss grad intresserade av och använder som hjälpmedel i sina religiösa liv. Dock så 

har det inte framkommit i detta arbete att det inte finns några medier, tekniker eller digitala 

mötesplatser som kan ersätta den fysiska församlingen som informanterna tillhör.  

Vissa av de digitala miljöerna och plattformarna tolkar jag som att informanterna inte har något 

problem med att integrera in i sitt religiösa liv och använda regelbundet.  

  



 26 

6. Diskussion 
Denna studie har avsett studera hur yngre vuxna gudstjänstdeltagare använder sig av nya medier 

och ny teknik i dels deras religiösa utövning, dels hur det påverkar och relaterar till deras känsla 

av församlingstillhörighet. I de fyra intervjuer som genomförts så har jag undersökt hur dessa 

medlemmar ser på de möjligheter som digitala medier tillför deras församlingsliv, och hur dessa 

medlemmar relaterar till dessa utifrån deras offline-församling. Informanterna har också 

diskuterat vilka delar av församlingslivet och dess innehåll som de anser vara mest centrala för 

dem, och hur dessa förhåller sig och relaterar till vad som kan erbjudas inom de digitala 

miljöerna.  

 

6.1 Gemenskapen 

När det handlar om församlingslivets mest centrala innehåll så diskuterar informanterna religiös 

undervisning, lovsång, bön och gemenskap som de mest centrala delarna i informanternas 

religiösa utövning. Att begreppet gemenskap dyker upp i den här delen av diskussionen är 

intressant då informanterna verkar antyda att gemenskap är en aktivitet eller som en ritual. Det 

stämmer också till en viss del. Gemenskapen är ju delvis de samtal och möten som människor 

delar tillsammans och de intressen som personerna i en grupp har gemensamt. Detta är något 

som informanten Paris beskrev när han som ny i tron besökte ett kristet spel-Community. Där 

pågick samtal om kristen tro samtidigt som besökarna tillsammans utövade sitt intresse för olika 

spel. Han ger alltså uttryck för det som Christoffer Helland beskriver som online religion47. 

Hans deltagande på forumet hade en hög grad av interaktion med andra deltagare och ledare 

som fanns där och fungerade inte i första hand som en informationskälla. Ändå anser Paris, 

tillsammans med både Dublin och London att gemenskapen i online-sammanhang ska ses som 

ett komplement till att delta i en fysisk offline-gemenskap med andra troende, en åsikt han delar 

med alla informanter. Det finns aspekter som gör att man kan diskutera hans resonemang 

vidare. Han har tidigare arbetat i en församling i Umeå och varit delaktig i att planera och 

genomföra gudstjänster för unga vuxna i församlingen och har kanske därför en säregen syn på 

vad en församling är och vad den ska göra. I och med hans tidigare engagemang inom 

församlingsarbete har han mest troligen velat få så många personer till gudstjänsterna som 

möjligt. Det kan vara en anledning till varför han talar om den fysiska församlingens viktiga 

                                                        
47 Helland Christopher, Online religion as lived religion, methodogical issues in the study of religious 
participation on the internet, Heidelberg Journal of Religions on the internet 1.1 (2005), s 1. 
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roll. Han utvecklar heller inte sitt resonemang på varför den digitala gemenskapen inte riktigt 

är jämförbar med den fysiska, utan hänvisar bara till att det är viktigt att ha den fysiska 

församlingen. Både London och Dublin svarar också att det är gemenskapen inom församlingen 

som är viktigt, men båda har svårt att svara på vad det skulle vara som är så viktigt att den inte 

går att jämföra med en digital gemenskap. Mycket kan bero på vanor och tradition. London och 

Dublin har vuxit upp med församlingen som en del i deras liv och varit vana vid den typen av 

gemenskap, jämfört med den som finns tillgänglig digital.  

 

Informanten Berlin har också växt upp i en kyrklig bakgrund, men diskuterar inte gemenskapen 

på samma sätt som de andra informanterna gör. En faktor i det resonemanget kan vara att i det 

använda frågeformuläret så efterfrågas vilka ritualer som han anser vara centrala i hans religiösa 

liv48. Han anser själv då att gemenskapen inte räknas in till sådan ritual.  

 

Att gemenskapen är så viktig i dessa informanters redogörelser kan jämföras med det som 

Gelfgren kom fram till i sitt arbete om den laestadianska kyrkans företrädare i Sverige.49 Inom 

den laestadianska rörelsen är det fysiska mötet så centralt i församlingsgemenskapen så att den 

inte kan ersättas av någon digital eller online-gemenskap. I det fallet är det dock just ledare och 

representanter för rörelsen som undersökts, och som diskuterar varför de tagit beslutet att vara 

så pass återhållsamma med sin internetrepresentation från församlingarnas sida50. Att komma 

ihåg är att de tillhör ett annat samfund med andra traditioner och inställningar till vilka 

möjligheter digitala miljöer har för församlingens medlemmar, vilket gör att det kan skilja sig 

åt mellan olika kyrkor och samfund. Dessa skillnader som kan hittas mellan olika kristna 

traditioner är dock inte denna studies område och kommer inte heller analyseras.  

 

I det som informanterna uppgett jämfört med vad som sagts i tidigare studier finns det aspekter 

som är relevanta att ta upp, för fortsatta studier av detta ämne. Bland annat den starka åsikten 

om att offline gemenskapen inom en församling värderas så högt, även om relationerna inom 

församlingen kan variera, som det gör för informanterna i denna studien. Detta visar på att 

församlingen som offline-område innehar ett sådant värde att den inte kan ersättas med digitala 

gemenskaper. Informanterna uppger att delar av offline-gemenskapen är de inte redo att 

                                                        
48 Bilaga 1, Frågeformulär.  
49 Gelfgren, Stefan, '"If you need a virtual community, something is wrong with your congregation" [Elektronisk 
resurs] institutionalized Laestadianism and the use of digital media', Journal of Religion, Media and Digital 
Culture., 5:2, 279-295, 2016, s 291. 
50 Gelfgren, '"If you need a virtual community, something is wrong with your congregation 2016, s 291.  
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förhandla eller kompromissa med. Den gemenskap som till exempel Paris hittade på ett kristet 

spel-Community valde han bort till en fysisk församlingsgemenskap. Det är ett uttryck för det 

som Campbell menar är ett kärnvärde inom gruppen, som är ej förhandlingsbar51. 

Anledningarna till att informanterna ser den fysiska gemenskapen i församlingen som så 

oerhört central kan bero på vanor, tradition eller personliga preferenser. Det är dock svårt att 

dra en exakt slutsats från mitt arbete men att de gör det är uppenbart.  

 

6.2 Ritualerna i digitalt format 

De andra ritualerna informanterna nämner, bön, undervisning och lovsång är inte lika klart 

formulerade som resonemangen angående den fysiska offline-gemenskapen. Att undervisning 

i olika former är viktigt redogör både Paris och Berlin för. Emellertid så diskuterar de inte 

vidare vad skillnaderna i att lyssna på en podcast och en predikan faktiskt är för dem. Det kan 

vara ett tecken på det som Knut Lundby52, Simon Lindgren53 med flera beskriver i termer av 

hybriditet. Ritualen vilar inte på att den ska utföras i ett visst sammanhang eller på en viss plats, 

utan det är själva innehållet som är relevant för informanterna. Att de inte heller verkade vara 

nämnvärt intresserade av att använda andra funktioner i digitala medier som att kommentera 

eller diskutera innehållet på själva plattformen kan tyda på att deras användning av dessa medier 

och tekniker till viss del bara speglar deras vanor i ett vanligt gudstjänstbesök, likt den 

medieanvändning som Lindgren beskriver när det handlar om analoga mediers förflyttning till 

en digital miljö54. I detta så söker informanterna också nya perspektiv och alternativa tolkningar 

utifrån deras egna traditioner.  

 

Att informanterna visar upp ett mönster av att söka sig utanför den egna församlingens 

undervisning för att få ta del av sådana perspektiv ser jag också som relevant. Detta kan ses 

som ett tecken på att det Heelas och Woodhead beskriver om den subjektiva viljans vinst. 

Informanterna söker perspektiv utanför den egna traditionen och den lokala gemenskap de rör 

sig inom. De återkommer också till personer som de har goda erfarenheter från när det gäller 

just undervisning. Personen som ska representera deras egen församling behöver inte 

                                                        
51 Campbell, Heidi, When Religion Meets New Media, 1st ed., Routledge, London, 2010, s 60-61. 
52 Cheong, Pauline Hope, Cheong, Pauline Hope, Fischer-Nielsen, Peter, Gelfgren, Stefan & Ess, 
Charles, Digital Religion, Social Media and Culture: Perspectives, Practices and Futures, Peter Lang, New 
York, 2012, s 32. 
53 Lindgren Simon, Digital Media & Society, SAGE Publications, Thousand Oaks, CA 2017, s 292-293. 
54 Lindgren, Digital Media & Society, s 291 



 29 

nödvändigtvis ha absolut tolkningsföreträde för det budskap hen projicerar eller det uttryckssätt 

som kan matcha informanternas preferenser55.  

 

En allmän slutsats som kan dras utifrån det arbetet som genomförts är att de ritualerna som 

informanterna diskuterat och lyft fram inom online-miljöer fortsätter de använda och besöka i 

deras offline-miljö. I fallet av denna studien är den miljön informanternas fysiska 

församlingsrum. De är inte heller villiga att som helhet ersätta den mot en digital sådan, vilket 

är det som Heidi Campbell också beskriver, att offline-gemenskapen är för väsentlig och central 

för att ersättas av digitala alternativ56. Trots att det finns digitala funktioner som kan 

tillhandahålla det informanterna strävar efter när det handlar om främst undervisning och 

lovsång, så anser de att användandet av dem inom ett offline-sammanhang är det 

eftersträvansvärda. Även om ämnena det undervisas om i det sammanhanget inte matchar deras 

preferenser. Det fysiska mötet kan med andra ord uppenbarligen inte ersättas med en 

gemenskap online, vittnar informanterna om samstämmigt. Detta kan vara ett tecken på att 

gemenskapen de tidigare beskrivit också spelar in i hur de uppfattar de religiösa ritualerna i och 

utanför församlingarna. Att undervisningen de använder sig av digitalt inte är jämförbar med 

den som erbjuds inom församlingen skulle kunna vara för att den inte är i kontakt med den 

lokala gruppen. Den digitala undervisningen kommer inte i kontakt med församlingen som 

grupp och sammanhang, och upplevs därför inte som giltig på samma sätt. Om det var fallet 

skulle dock fler antydningar om viljan kring att diskutera undervisningen från gudstjänsterna 

varit tydligare och återkommande från informanterna, enligt min mening.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Dessa svar som uppkommit från informanterna speglar hur de interagerar med sina egna 

församlingar och olika digitala miljöer och medier. Trots att jag fått en inblick i hur deras vanor 

ser ut och hur de använder internet i relation till deras religiositet, finns det utrymme att utöka 

kunskapen och den översikt som framkommit i detta arbete. Uppgifterna och samtalen som jag 

fått från informanterna innehåller spår av avståndstaganden när det gäller den digitala online-

miljön. Som exempel för framtida studier rekommenderar jag att man fokuserar på hur ledare 

och framträdande personer inom församlingen själva ser på digitala miljöer och eventuella 

styrkor och svagheter de innebär. Då för att få en jämförande bild av vad företrädarna för dessa 

                                                        
55 Heelas, Paul & Woodhead, Linda, The Spiritual Revolution: Why religion Is giving Way To Spirituality, 
Blackwell, Malden, Mass., 2005, s 7 
56 Campbell, Heidi, When religion meets new media, 1st ed., Routledge, London, 2010, 60-61. 
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församlingar har på digitala miljöer jämfört med den som deras medlemmar har. 

Undersökningsområdet bör vara om företrädare arbetar aktivt med att digitala gemenskaper ska 

finnas som ett komplement till den fysiska offline-gemenskapen. Eller är det något som ledare 

för dessa församlingar vill lägga vikt vid, att de anser att inom det fysiska rummet finns det 

något som den digitala sfären inte kan ersätta?   

 

7. Avslutning 
Utifrån de resultat som framkommit i denna studie kan jag dra några sammanfattande slutsatser. 

Informanterna redogör för att det inte är nödvändigtvis så att det är just församling som en 

fysisk plats som spelar in för deras religiösa utövning. Det är istället upplevelsen av att vara 

tillsammans och dela sin religiösa tro med andra personer offline verkar spela en större roll för 

de informanterna. Oavsett om delar av församlingslivet faktiskt går att genomföra och använda 

utanför församlingens väggar online är det i det fysiska, i offline-sammanhanget som det 

religiösa livet till stor del utspelar sig. De olika funktioner och ritualer som erbjuds i 

församlingen går att använda i ett digitalt online-sammanhang men reduceras av informanterna 

till att vara komplement för det man som individ anser sig behöva.  

 

Intressant är dock att det verkar inte finnas någon inom församlingen som ses ha det självklara 

tolkningsföreträdet, när det kommer till den kristna förkunnelsen. Informanterna söker och 

hittar de budskap och personer som de själva anser leverera ”rätt” budskap, på ”rätt” sätt. Detta 

kan göras via digitala miljöer och det visar informanterna att de gör, om än i varierande 

utsträckning. Dessa informanter och denna studie är tecken på att det finns ett stort fokus, och 

ligger ett stort värde i att tillhöra en fysisk församling offline, och att dela en sådan gemenskap. 

Det är något som de digitala miljöerna i olika versioner inte kan ersätta, som det ser ut idag. 
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http://www.churchofhope.se/om-oss/ 
http://www.efs.nu/efs/vad-vi-tror-pa/ 
 
 
 

 
 
Bilaga 1.  
 

Intervjufrågor.  
• Vilken bakgrund har du i relation till din nuvarande församling? 

• Vilken relation upplever du att du har till din egen församling, till de andra 
medlemmarna, ledning/styrelse? 

• I relationen till din församling som du beskrivit, finns det utrymme för att du ska få 
hjälp med religiösa spörsmål? T.ex., etiska frågor, praktisering kring din tro osv.  

• I det församlingsliv som du deltar i, vilka ritualer inom församlingens väggar anser du 
ha en central del i ditt religiösa liv? Om så, kan du karaktärisera dem så gott du kan? 

• Om det är några ritualer som anser är mer centrala i din religiösa utövning, är det en 
ritual som du regelbundet använder dig av internet för att utöva istället för inom 
församlingen?  
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• Digitala mötesplatser som forum (Facebook gruppen Kristna Feminister, Be och du ska 
få), har du någon upplevelse kring dessa forum, har du det, hur skulle du i så fall 
beskriva den? 

• Kan du hitta några skillnader i den gemenskap som kan hittas i den fysiska församlingen 
som inte är jämförbara med den digitala gemenskapen? 

• Kan du hitta några skillnader i den gemenskap som kan hittas i den digitala 
gemenskapen som inte är jämförbara med den fysiska församlingen? 

 
• Följer du några andliga inspirationskällor på sociala medier? Om så är fallet, skulle du 

kunna beskriva av vilken anledning, och varför det är viktigt för dig? 

• Finns det några församlingar, rörelser, kristna profiler utanför din egen församling som 
du följer i sociala medier? Skulle du kunna beskriva varför det är relevant för dig som 
enskild religiös person att se innehåll från personer/rörelser som inte nödvändigtvis är 
kopplat till din egen tradition? 

• Följer du andra församlingar i Umeå via internet? 

 
 
 


