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SAMMANFATTNING 
Den tid vi lever i ger oss ständigt ny information och kunskap om den förändring samhället gör. Våra privata 
förändringar, värderingar och vår livsstil förändras i takt med att samhället ändras. Förut var det kyrkan som 
påverkade människans tro och livsstil, men genom sekulariseringen ändrades tankesättet. 
Väckelserörelsernas uppkomst och utveckling hör ihop med de samhällsförändringar som ägde rum i mitten 
av 1800-talet. I många församlingar läggs tyngdpunkten vid individens personliga omvändelse – en 
”pånyttfödelse” som skall påverka hela vardagen. I Hälsingland utvecklades en folklig läsarverksamhet som 
gav en miljö av emmigration och väckelse. 
 
I Hälsingland ligger även Edsbyn med sina drygt 7000 invånare som gjort sig känd sedan 40-talet som 
”Sveriges största by” samt för sin bandy, sina pinnstolar och även för sin frikyrkliga verksamhet. 1980 fanns 
16 olika friförsamlingar med nära 2000 medlemmar, det var då var tredje eller var fjärde person som var 
anslutna. Flertalet studier visar ett minskande religiöst engagemang i Sverige. Både det yttre kollektiva och 
det inre privata religiösa engagemanget har halverats under de senaste sex decennierna. Jag har valt att 
undersöka hur det religiösa engagemanget ser ut i Edsbyn, för att sedan jämföra med Sverige. Jag valde 
Edsbyn eftersom det är min hembygd. Det har gjort att mitt arbete har varit väldigt givande, intressant och 
roligt. Jag har haft lätt att få kontakt med medlemmar i olika församlingar. 
 
I Edsbyn finns det för närvarande förutom Svenska Kyrkan, sex friförsamlingar dessa är EFS – Evangeliska 
Fosterlands Stiftelsen, Missionskyrkan, Pingstförsamlingen, Baptistförsamlingen-Salemkyrkan, 
Frälsningsarmén, Woxnadalens Fria Församling. Undersökningen genomfördes genom litteraturstudier om 
Edsbyn och Sveriges religiositet, samt genom intervjuer med ansvariga personer från varje frireligiöst 
församling. Dessutom ett frågeformulär som medlemmar ur varje församling svarade på. 
 
Församlingarna arbetar på ungefär lika sätt, de har olika ”inriktningar”. 
Missionskyrkan är kyrkan som ligger i norra delen av orten, en kyrka som står för öppenhet, ”människornas 
kyrka”, som gör att människor vågar sig dit. 
Baptistförsamlingen ligger på ett stort bostadsområde - Lillbo, där de når väldigt många människor, deras 
tonvikt är vid bön, eftersom de ber för olika ändamål. De har exempelvis en morgon i veckan (tisdag) där de 
ber för bygden. 
Pingstkyrkan är den nyaste av dem alla, deras kyrka stod färdigbyggd i november –98. Den ligger mitt längs 
Långgatan i centrala Edsbyn, med dess läge, nybyggnad och deras fräscha stora lokaler, når de alla 
Edsbybor. Deras vilja är att kyrkan skall betraktas som ”ett öppet hus för ALLA”. 
EFS – Evangeliska Fosterlands Stiftelsen är en liten församling, med en kyrka, byggd på 20-talet 
”Betlehemskyrkan”, som ligger även längs Långgatan men mer åt den norra delen. Den ligger nära den 
största grundskolan och gymnasieskolan. Deras församling är en gren inom Svenska Kyrkan, men deras 
verksamhet ligger nära Missionsförsamlingens verksamhet. EFS är en flexibel församling. 
Frälsningsarmén även den en liten församling, som har många äldre medlemmar. De står för trygghet, 
glädje, hjälpsamhet och är alltid beredda på vittnelse. ”En soldat står för något”. 
Woxnadalens Fria Församling är ny, liten, öppen församling. De tillhör organisationen ”Livets Ord” och hyr 
lokaler i busstationen av X-trafik, vid södra torget. Deras centrala läge vid ungdomsgården ”Södran” har gjort 
att de har ett Café, som är öppet på Fredagskvällar, inriktad mest mot ungdomar eftersom de anpassar 
öppettider efter dem. 
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1. BAKGRUND 
 
Jag studerar bl. a. ämnet religionsvetenskap på högskolan i Gävle. Avsikten med mina studier är att jag så 
småningom skall undervisa i ämnet. När jag skulle skriva min 5 poängs B-uppsats i samma ämne under 
hösten 1998, valde jag att skriva om ”Det kyrkliga livet i Edsbyn i slutet av 1800-talet”. Valet av ämne föll sig 
helt naturligt för mig eftersom jag är född och uppvuxen i Edsbyn. Edsbyn har sedan 40-talet kallats för 
”Sveriges största by” och är känt för flera olika saker, sina pinnstolar, skidor, bandy och sina frikyrkor. 
 
Jag har som barn och ungdom varit aktiv i flertalet kyrkliga verksamheter. Det har varit scouter, söndagsskola, 
sångkörer, tonår, och andra barn och ungdomssamlingar. Anledningen till att jag deltog i dessa verksamheter 
var till stor del för att ha något att göra, de flesta av mina kamrater var också med. Dessa verksamheter hade 
de flesta församlingarna, varav jag och mina kompisar hade något att göra i stort sett varje dag. Detta med att 
vi var i en kyrka och hade en bönestund tog jag inte så allvarligt på, det skulle ju bara vara så. Till kontrast till 
församlingarnas verksamhet har vi bandyn som intresserar de flesta i bygden, redan som barnsben börjar 
många att träna och spela bandy. 
 
Nu när jag har blivit vuxen inser jag att detta har påverkat mig till den livssyn jag har, även om jag inte tillhör 
någon församling förutom Svenska Kyrkan. Så tycker jag att den ”kyrkliga andan” som finns i Edsbyn har 
påverkat mig positivt. När jag var liten hade jag känslan av att varje Edsbybo hade någon sorts kontakt med 
frikyrkorna, och jag har under större delen av mitt vuxna liv undrat över hur det kan komma sig att det finns så 
många kyrkligt aktiva i Edsbyn. 
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2. PROBLEMFORMULERING, FRÅGESTÄLLNING, SYFTE, AVGRÄNSNING, 
DISPOSITION, RELIABILITET OCH VALIDITET 
 
2.1 Problemformulering 
I Sverige minskar antalet kyrkligt aktiva och hur ser det ut i Edsbyn i dag i slutet av 1900-talet? Eftersom 
Edsbyn, har varit en stark väckelsebygd, så vill jag undersöka hur intresset för det kyrkliga livet och dess 
gemenskap är. För att sedan jämföra med Sverige och svenskarnas intresse för det kyrkliga livet. 
 
2.2 Frågeställningar 
1) Vilka församlingar finns i Edsbyn idag och vilken sorts verksamhet har de?Jag vill se vilka församlingar som 
finns i Edsbyn idag och se hur deras verksamhet fungerar. 
2) Hur stor är samarbetet mellan de olika församlingarna i Edsbyn? Jag vill undersöka om det finns ett 
samarbete mellan församlingarna i Edsbyn och hur pass stort eller litet samarbete de har med varandra. 
3) Hur många kyrkligt aktiva finns det i Edsbyn idag? Jag vill undersöka hur många som är aktiv inom de 
frireligiösa församlingarna som finns i Edsbyn. Och min förhoppning med uppsatsen att jag kan finna någon 
förklaring/anledning till varför det finns så många kyrkligt aktiva i Edsbyn idag? 
4) Varför ser det ut som det gör i Edsbyn idag, orsaker? Jag vill undersöka situationen i Edsbyn idag för att se 
om det är att de småföretag som finns i bygden har något förhållande till det frireligiösa livet 
 
2.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen och undersökningen är att jämföra det kristna livet i Edsbyn i förhållande till Sverige och 
förhoppningsvis få olika förklaringar till dagsläget i det religiösa livet i Edsbyn. ”Att lära känna den religiösa 
människans situation och hennes andliga universum betyder ett framsteg i vår allmänna människokunskap.”1 
 
2.4 Avgränsning 
För att få en helhet har jag använt mig av intervjuer, frågeformulär, studiebesök och litteratur som behandlar 
ämnet. I min undersökning har jag intervjuat pastorer och ordföranden i olika församlingar i Edsbyn. Jag har 
ställt samma frågor till var och en (se bilaga 1) Jag har lämnat ett anonymt frågeformulär (se bilaga 2) där 
frivilliga personer har fyllt i. Dessutom har jag deltagit i flertalet gudstjänster, för att på så sätt få en upplevelse 
och se hur det i verkligheten är. Jag har tyvärr inte deltagit vid samtliga församlingars sammankomster, p.g.a. 
tidsbrist. De församlingar vars möten jag inte har deltagit möten vid är Woxnadalens fria församling och EFS. 
 
2.5 Disposition 
I de olika kapitlen behandlas följande: 
 
Kapitel 1: Bakgrunden till mitt intresse för uppsatsen, vilka frågor jag skall studera, uppsatsens syfte och 

vad jag har avgränsat mig till att undersöka. 
 
Kapitel 2: Metodavsnitt. 

Beskriver vilka datainsamlingar jag har använt mig utav och på vilket sätt jag har genomfört 
mina intervjuer. 

 
Kapitel 3-4: Teoriavsnitt. 

Ger en kort beskrivning på frikyrkorörelsens tillkomst i Sverige. Tar upp olika undersökningar 
som andra forskare gjort. Beskriver orten Edsbyn och lite historia. 

 

                                                      
1 Eliade 1968 sid 138 
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Kapitel 5-6: Empiriavsnitt. 
Beskriver varje församlings verksamhet. Tar upp samarbetet mellan de olika församlingarna i 
Edsbyn. 

 
Kapitel 7: Analys, tar upp mitt frågeformulär och jämför med Sverige, och avslutande diskussion. 
 
2.6 Metod 
Eftersom jag är uppvuxen i Edsbyn och större delen av mina släktingar bor runt omkring i bygden, har mitt 
intresse varit väldigt stort, det kan ha påverkat dels min syn, min roll i intervjuandet, mitt sätt att ta kontakt 
med intervjupersonerna och dessutom mitt sätt att skriva. Jag hoppas att det inte har påverkat mitt arbete 
negativt utan enbart positivt. Jag har försökt att vara objektiv i min undersökning, och haft på mig helt 
ofärgade glasögon. Det har visserligen varit svårt, eftersom en del av mina släktingar, bekanta och vänner 
tillhör olika församlingar. Eftersom mitt syfte med uppsatsen är att redogöra för Edsbyns religiösa liv i slutet av 
1900-talet och jämföra med Sveriges religiösa liv, och efter att ha insett att församlingarna i Edsbyn kan 
samarbeta väldigt bra. Insåg jag att undersökningen lämpligen borde genomföras på ett kvalitativt sätt. En 
beskrivande, deskriptiv undersökning kan vara bra att använda då man vill ge en så bra och upplysande bild 
över en viss situation som möjligt. 
 
Det underlättar för mig som gör undersökningen för att sedan göra analysen och dra eventuella slutsatser, om 
man får fram en rättvisande bakgrundsbild över den miljö som man har undersökt och beskrivit. Jag har 
studerat litteratur som jag hittat på högskolans bibliotek, fjärrlånat från andra bibliotek (efter sökning via 
Libris), samt fått tips om litteratur av mina handledare Martin Holmberg och Peter Södergård. En del litteratur 
som jag har använt mig av hittade jag i källförteckningen på andra böcker. Den litteratur jag har använt mig av 
berör dels Edsbybydens historia, samt hur religiositeten ser ut i Sverige och jag har tittat och jämfört olika 
undersökningar som andra författare, forskare gjort. Förutom litteraturstudier har jag använt mig av intervjuer. 
Där jag har intervjuat pastorer och ordförande från församlingar i Edsbyn. 
 
Jag har använt mig av huvudsakligen ett strukturerat frågeformulär som jag har givit varje församling i Edsbyn, 
där frivilliga medlemmar svarade på mina frågor. Jag använde mig av denna typ av frågeformulär för att jag 
dels ville få fler människors synpunkter och åsikter, dels för att jag tycker att jag har god kännedom om 
bygden och dess församlingar. Jag använde mig även av fe ostrukturerade frågor i frågeformuläret där jag 
frågade om varje persons åsikt och orsak till Edsbyns situation. Jag tänkte använda mig av dessa frågor 
eftersom jag ville få fler idéer som jag ev. senare kunde undersöka. 
 
För att förklara Edsbyns Kyrkliga liv som jag tycker är ett fenomen i sig så använder jag mig av kvalitativa 
metoder som innebär att man syftar på att beskriva ett fenomen och dess egenskaper så grundligt som 
möjligt.2 Jag bifogar en karta över Edsbyn (bilaga 4), där kyrkorna är markerade. Enligt författaren Yin bör 
man med en fallstudie använda fler än en källa. När man undersöker bör man gå igenom flera olika 
informationsmaterial, verksamhetsberättelser, arbetsmaterial förutom den litteratur som man studerar.3 Jag 
anser själv att jag har arbetat på detta sätt. 
 
2.7 Reliabilitet och validitet 
Med Reliabilitet och tillförlitlighet menas när man gör en undersökning vid en viss tidsperiod och samma 
resultat skall vara vid nästa undersökning. Då brukar man kalla undersökningen för stabil, som inte blir utsatt 
för olika typer av förändringar - den är statisk. Min undersökning är inte stabil på det sättet, eftersom jag har 
använt mig av intervjuer och frågeformulär till människor. Människor är inte statiska, de gör hela tiden nya 
upptäckter och upplever hela tiden nya erfarenheter. Det innebär att en fråga eller en åsikt kan ändras. Vid 
                                                      
2 Jense 1995 sid 6 
3 Yin 1994 sid 78-82 
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hög Reliabilitet är situationen så standardiserad som möjligt, som vid kvalitativa intervjuer inte är. Där det 
krävs en låg grad av standardisering. Ofta menar man med validitet, giltighet att frågan ska mäta det den är 
avsedd att mäta. 
 
Vid kvalitativa intervjuer försöker man få reda på vad en person menar eller hur personer uppfattar en 
händelse, en företeelse, och avsikten är inte att mäta något. Ett sätt att öka trovärdigheten i en kvalitativ 
intervju kan vara att ställa många följdfrågor och inte så många ”påstående”-frågor eller ”jag förstår”-
yttranden.4 
 
Jag anser att mina intervjuer har låg reliabilitet eftersom intervjupersonerna inte kommer att ge samma svar 
vid en ny intervju om exempelvis ett år. Även om reliabiliteten är låg så anser jag att det finns hög trovärdighet 
i intervjuerna bland annat för att jag intervjuade personer som hade relevans med och var väl insatta i 
församlingarnas arbete och detta ledde till att jag ställde en del följdfrågor. Och för att få en bra och 
kompletterande syn av församlingarnas verksamhet så deltog jag i några församlingsgudstjänster, tyvärr har 
jag inte deltagit i Gudstjänster som EFS och Woxnadalens Fria Församling har haft, detta på grund av till stor 
del tidsmässiga skäl. Det har gett mig en uppfattning om församlingarnas gudstjänster och andra 
sammankomster, deras verksamhet, sammanhållning, medlemmar och samarbetet med de andra 
församlingarna. Detta tycker jag ökar uppsatsens trovärdighet. 
 

                                                      
4 Trost 1997 sid 99-102 
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3. PRESENTATION AV LITTERATUR OCH KÄLLOR 
 
3.1 Frågeformuläret 
Jag har inte kunnat kontrollera om frågorna i frågeformuläret har uppfattats korrekt på det sätt som jag hade 
avsikt till, samt att jag inte får någon kommentar till svaren. Läsaren bör därför inte räkna med att jag har fått 
en sammanhängande beskrivning av hur och varför det ser ut som det gör i Edsbyn idag. Utlämnandet av 
formulären skedde lite olika. 
På Missionsförsamlingen var jag själv närvarande och delade slumpvis ut formulären under kyrkkaffet efter att 
pastorn förklarat mitt ärende. Medlemmarna fick drygt tre veckor på sig att fylla i formulären. På 
Pingstförsamlingen var jag närvarande på ett möte, och lämnade några formulär själv, samt att jag gav 
ungdomsledaren resterande formulär och han förmedlade dem vidare. Medlemmarna fick två veckor på sig att 
fylla i formulären. 
 
På Salem kyrkan lämnade jag formulären till kyrkan, pastorn skulle förmedla dem vidare till medlemmarna. De 
fick fyra veckor på sig att fylla i formulären. Till Woxnadalens fria församling, EFS och Frälsningsarmén 
lämnade jag även formulären till pastorn eller ordföranden som förmedlade dem vidare. Medlemmarna fick tre 
veckor på sig att fylla i formulären. 
 
Jag använde mig av flera olika sätt att dela ut formulären, detta med att jag delade ut formulären själv, kändes 
inte bra eftersom jag ville att de medlemmar som fyllde i formuläret skulle vara helt anonyma för mig. Jag 
valde då att få hjälp med utdelningen av frågeformulären. Dessutom berodde det dels på en kostnadsfråga 
samt på hur ofta jag for upp till Edsbyn. Jag tyckte att det var bäst om jag kom själv och hämtade formulären, 
än om jag skulle ha bett de olika församlingarna om att posta formulären till mig. 
 
Fördelarna med att medlemmarna fick ganska lång tid på sig att fylla i formulären var att de kunde sitta ned i 
lugn och ro utan stress, kunna tänka efter och fundera innan de bestämde sig för lämpligt svarsalternativ. 
Samt att jag slapp intervjueffekten, och att kostnaden blev lägre när jag själv delade ut och hämtade 
formulären. Nackdelen med att dela ut frågeformulär för att sedan komma och hämta dem är att det blev ett 
litet bortfall, men eftersom jag hade räknat med det när jag delade ut formulären, eftersom jag delade ut fler 
exemplar än vad jag hade tänkt behöva för undersökningen. En viss del av frågeformuläret jag som bilaga 3. 
 
3.2 Intervjuerna 
Vid intervjuerna har jag förberett frågorna före intervjun och tog först kontakt med dem via telefon, dels 
angående tillåtelse att lämna ut frågeformulär och intervju. Eftersom jag har personliga kontakter och har 
deltagit som barn i stort sett varje församling, fann jag det lättare att intervjua pastorerna i respektive 
församling. Jag hade varit i lokalerna tidigare, förutom den nya Pingstkyrkan. Intervjusituationen blev den s.k.. 
Jungianska - jag mötte intervjupersonerna som jämbördiga på lika villkor, med en ömsesidig och vardaglig 
kommunikation. Som man kan benämna som en verklig dialog. Detta kan ha gjort att jag med mitt personliga 
engagemang kan ha påverkat intervjupersonerna. 
 
Fördelen med intervjuer är att man genast kan diskutera en ny fråga som kommer upp under intervjuandets 
gång. Det finns också möjlighet att ”fånga” upp olika attityder och känslor, vilket inte går att göra när man 
använder sig utav frågeformulär. Nackdelen med intervjuer är att man omedvetet kan ha påverkat sina 
intervjupersoner på ett eller annat sätt som kan vara svårt att undvika, men det måste man ändå tänka på när 
man läser uppsatsen.5 
 

                                                      
5 Yin 1994 sid 78-86 
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Jag använde mig av ostrukturerade och öppna frågor för att pastorn eller ordföranden fritt kunde berätta om 
församlingens verksamhet och samarbete med andra församlingar. För att få en bättre förståelse av deras 
svar följde jag ibland upp med nya frågor. Även om jag i förväg hade gjort upp frågorna. Jag gjorde 
intervjuerna löpande under uppsatsskrivandet och varje intervju tog cirka 1 -1 ½ timme att genomföra. När 
intervjuerna var färdiga gick jag först igenom anteckningarna för att sedan skriva ner en kort sammanfattning 
av intervjun. Intervjupersonerna ansåg inte att de behövde läsa igenom det jag sammanfattat under intervjun, 
utan de nöjde sig med att få en färdigskriven uppsats. Detta gjorde att jag antecknade mycket noggrant under 
intervjun. 
 
Intervjuer bör genomföras så begripliga som möjligt och helst skall man inte använda sig av fackutryck eller 
svåra ord. Man behöver heller inte skriva ut intervjuerna ord för ord utan man kan istället välja att skriva vissa 
avsnitt som man tycker är viktiga och sammanfatta resterande av intervjun.6 
 
3.3 Litteraturen 
Den litteratur som jag har använt mig utav har jag funnit tillförlitlig och trovärdig. Jag ger inte någon ytterligare 
presentation utan hänvisar till litteraturlistan och uppsatsen genom notanvisningar. 
 

                                                      
6 Holme m.fl. 1991 sid 118 
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4. TEORIAVSNITT 
 
4.1 Teori - Samhället 
Vi lever i ett samhälle där lusten att bevara och skapa traditioner är stor. Människor bär med sig ett 
omfattande kulturellt bagage i form av erfarenheter och inlärda färdigheter, rutiner, handgrepp och 
föreställningar om hur livet bör levas. Detta kunskapskapital förändras ständigt, vissa förlorar mening, glöms 
bort eller stuvas undan. Detta kallar vi för ”vår svenska kultur”. Kulturer är ett ”utanpåverk”. En svensk lever 
med en stark övertygelse att alla människor i grund och botten är lika. Kulturer blir då hellre en 
utvecklingsfråga än någonting annat.7 En svensk lär sig från barnsben att ta vara på din förmåga och du blir 
en svår överträffad taktiker! På så sätt kan du vinna ett helt krig, inte bara enstaka slag.8 
 
Thorleif Pettersson menar i sin bok ”Bakom dubbla lås” att det svenska samhället upplevs som speciellt, 
människorna har en syn om något ”typiskt svenskt”. Att Svenskar kan ha en syn på sig själva som 
”världsförbättrare” och att världen borde rätta sig efter ”den svenska modellen” eller den svenska ”lyckliga 
demokratin”. Dessa uppfattningar om en viss särställning och någon speciell uppgift menar 
religionssociologen Göran Gustafsson,9 kan därför betraktas som en del i en ”sekulär nationalism”, som börjar 
närma sig det kyrkliga systemet. Han ger exempel på vid skolavslutningar och svenska flaggans dag (numera 
Sveriges nationaldag) som har inslag av andlig anknytning. Därför börjar den sekulära nationalismen 
framträda i förening med andra ”heliga” värden.10 
 
Eliade menar att det finns två sätt att vara i världen: det heliga och det profana. Dessa sätt att vara i världen 
angår alla som vill lära känna den mänskliga existensens alla dimensioner. 

 
”De traditionsbundna samhällenas människa är visserligen Homo religiosus, men hennes sätt att 
förhålla sig fogar in sig inom ramen för det allmänna mänskliga förhållningssättet, och blir 
därmed även föremål för den filosofiska antropologin, fenomenologin och psykologin”.11 
 

Eliade menar att en kyrka representerar ett avbrott i det profana rummet i en modern stad, representerar den 
gudstjänst, som äger rum innanför dess murar ett avbrott i det profana tidsförloppet. Det är inte längre nuets 
historiska tid som är närvarande utan Kristi historiska existens, den tid som helgats genom hans förkunnelse, 
hans lidande, hans död och uppståndelse”.12 Den religiösa upplevelsen har blivit mer konkret, dvs. den är på 
ett intimare sätt förbundet med livet.13 En rent privat upplevelse: frälsningen är en fråga som rör människan 
och hennes gud. Och i bästa fall känner sig människan sig ansvarig inte bara inför Gud utan även inför 
historien.14 
 
4.2 Sverige och folkrörelserna 
Allmänt om väckelserörelser. Väckelserörelserna är tillsammans med nykterhetsrörelsen och arbetsrörelsen 
Sveriges stora folkrörelser. Dessa rörelsers uppkomst och utveckling hör ihop med de samhällsförändringar 
som ägde rum i mitten av 1800-talet.15 Konflikten mellan arbetarklassen och kyrkan i Sverige började bland 
grupper där frågan om status, ekonomisk, social och politisk blivit akut.16 Under perioden 1850- till 1920 tar 

                                                      
7 Laine-Sveiby 1987 sid 29 
8 Laine-Sveiby 1987 sid 37 
9 Gustafson 1984 sid 15 ff 
10 Pettersson 1988 sid 159 
11 Eliade 1968 sid 11 
12 Eliade 1968 sid 48 
13 Eliade 1968 sid 85 
14 Eliade 1968 sid 121 
15 Gustavsson 1984 sid 11 
16 Gustafsson 1972 sid 23 
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Sverige definitivt steget in i industrialiseringen, även om jordbruket och skogsbruket fortfarande är det som 
sysselsätter människorna mest. De demokratiska idéerna börjar slå rot i vårt land.17 1943 skrev folkbildaren E. 
H. Thörnberg ”Folkrörelser i Sverige” där han studerar de tre svenska folkrörelserna: frikyrkorörelsen, 
nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen Han säger: 

 
”att en folkrörelse är organiserad i strävanden i samband med vissa intressen, att var och en som 
är intresserad av något - Jesus, nykterhet, makt åt arbetarklassen etc. organiserar sig och bildar 
en förening, är med i en folkrörelse”.18 
 

Religionfrihetskraven i Sverige var starkt inspirerade från USA. En viktig betydelse blev att folkrörelserna gav 
otaliga Svenskar en möjlighet att i föreningen eller församlingen få praktisera demokrati.19 Flertalet 
trossamfund är förutom Svenska Kyrkan verksamma i landet och har varit det under lång tid. Det finns 
evangeliska frikyrkor, t.ex. Svenska Missionsförbundet, Pingströrelsen, Svenska Baptistsamfundet och 
Frälsningsarmén. Det finns även trossamfund med annan bekännelse än den kristna, t.ex. judiska och 
muslimska.20 
 
Det finns ett nära samband mellan emigration och folkrörelsernas uppkomst, så man kan säga att det 
demokratiska Sverige har sitt ursprung längs norrlandskusten. Frihetskraven var starkast i Norrland, som 
främst genom Gävleborgs län hade inledningsvis största utvandringen till Amerika. Förändringen drevs fram 
av människorna själva, i kamp mot en konservativ överhet. USA-impulserna betydde mycket för uppkomsten 
och utvecklingen av otaliga företag. Sverige förvandlades till ett modernt industriland och kunde förvånande 
snabbt gå från fattigdom till välfärd.21 
 
I många religiösa församlingar fäster man stor vikt vid individens personliga omvändelse - en pånyttfödelse 
som ska påverka hela vardagens livsföring. Det skapas inte bara nya normer för hur människan skall bete sig, 
utan även former för kontroll av hur dessa normer efterlevs inom församlingen. Under århundrandets lopp har 
den kyrkliga verksamheten haft stor betydelse för den svenska samhällsutvecklingen. 
 
Vårt samhälle har påverkats starkt av kristendomen. Idag har staten en positiv inställning till en religiös 
verksamhet med hänsyn till bl. a. dess betydelsefulla sociala funktion, men även ha respekt för de 
medborgare som inte ansluter sig till en religiös verksamhet. I vårt moderna samhälle bör inte staten ta 
hänsyn till ett visst samfund, utan hålla sig neutral i förhållandet till olika trossamfund.22 
 
I vissa avseenden kan man påstå att det religiösa livet i slutet av 1900-talet speglar religiositeten i slutet av 
1800-talet. Då hade socknarna upphört att ge den sociala identitet som gavs förut till medborgarna. 
Lagstiftningen förändrades och gav medborgarna möjlighet att engagera sig i de folkrörelser som växte fram. 
Under slutet av 1900-talet har gudstjänstdeltagandet och olika kyrkliga förrättningar minskat till följd av att 
Svenska kyrkans monopolsituation har slutgiltigt har hävts.23 
 
4.3 Edsbyn och ortens kyrkliga liv 
Edsbyn är idag centralort i Ovanåkers Kommun. Samhället ligger i Voxnadalen, som är en utpräglad 
skogsbygd. Själva tätorten har idag drygt 7 000 invånare. Huvudnäringen består av skogsbruk, jordbruk och 

                                                      
17 Olsson 1994 sid 75 
18 Olsson 1994 sid 14-15 
19 Henricson 1995 sid 103 
20 SOU 1994:42 sid 13 
21 Henricson 1995 sid 101 
22 SOU 1994:42 sid 11 
23 Bäckström 1989 sid 28 
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dess förädlingar och även annan tillverkningsindustri. När och hur kristendomen kom till Sydvästra 
Hälsingland är oklart, men någon gång omkring 1200-talet byggdes den första kyrkan, och den hamnade i 
Alfta, år 1621 byggdes det ett litet kapell i Edsbyn.24 Antalet kapell och kyrkobyggnader har varierat i bygden 
fram till nu. 1980 fanns 16 olika samfund med nära 2000 medlemmar som innebär att var tredje eller var fjärde 
person var ansluten till ett sådant.25 Emigrationen, folkrörelserna och demokratiseringen av Sverige har ett 
nära samband. Allt verkar börja i Norrland, som därmed skulle vara själva källan till landets omgestaltning.26 
 
4.4 Småföretag och frikyrkor 
Två Gävle-författare Ingvar Henricsson och Hans Lindblad har skrivit en bok om utvandrarna som förändrade 
Sverige - ”Tur och retur Amerika”, där de menar att inget försök har gjorts att klarlägga hur ”återvändare” 
startade företag eller hur andra USA-impulser kunde ge upphov till nyföretagande. Amerika blev en alltmer 
förebild för folkets breda lagar, samtidigt som Sverige styrdes av en liten grupp som hämtade sina förebilder 
från det kejserliga Tyskland med dess disciplin, motstånd mot demokrati och förhärligande av överheten. Att 
neka människor inflytande motiverades med att bara de privilegierade förstod att tyda det andliga och 
upphöjda i staten. Uppsalateologerna, främst genom professor A F Beckman, sedermera biskop i Härnösand 
och Skara och de framväxande frikyrkorna pekade fram mot ett nytt samhälle. Norrland var ett slags ”enklav” 
för friare tankar. I Hälsingland utvecklades en folklig läsarverksamhet som gav den miljö i vilken 
emmigrationen startade. I samma ögonblick godtogs tanken att religionen är den enskildes privata 
angelägenhet blir denna i princip en fråga mellan Gud och människa. Därmed tappade överhetssamhället 
hela sin legitimitet. Den byggde ju på att överst fanns Gud, därunder kungen, varefter det blev ordervägar ner 
till den enskilde.27 
 
De nämner Edsbyn som ligger i Ovanåkers kommun där Alfta socken numera tillhör, Alfta var den bygd där de 
första massutvandrarna ägde rum, genom Erik Jansarna. Erik Janson, en religiös ledare som under några år 
var verksam i Hälsingland, främst i Alfta gjorde genom egna initiativ och genom samhällets tvång, sig känd 
först och främst för det stora bokbålet och sedan för sin utvandring till Amerika. (Läs vidare i ”Erik Janssons 
äventyr i voxnadalen och övriga hälsingland” sammanställt av Lars-Åke Wångstedt 4:e upplagan 1998) 
 
De menar även att Edsbyn har varit extremt i fråga om både småföretag och frikyrkor. Edsbyn lär vara den ort 
som har flest kyrkor i förhållande till invånarantalet. Orter i Småland, Västergötland och Västerbotten har 
samma starka kombination av småföretagande och frikyrkor. Henricsson menar därför att det finns ett 
självklart samband.28 De stöder sin teori efter Erik Dahméns doktorsavhandling ”Svensk industriell 
företagarverksamhet” (1950) som behandlar den industriella utvecklingen 1919-1939. De menar att det är två 
iakttagelser i avhandlingen som stöder deras teori. Bl. a de som startade företag ville ofta inte låna pengar, de 
satsade sparade eller ärvda pengar. Ingen annan finansieringsform tycks i kvantitativ betydelse kunna mäta 
sig med egna insatser, utan hela företagarfamiljens arbetsinsats på övertid skulle ett stort antal av de nya 
företagarna aldrig ha kommit till stånd. Den andra iakttagelsen var att den helt dominerande delen av 
företagsgrundarna varit arbetare. Det finns en hel data om Svenska ingenjörer som varit i USA, men 
ingenjörer startar sällan företag. De vill bli konstruktörer eller chefer, de vill inte ”stå i en källare” för till en 
början ingen eller liten ersättning.29 
 
Edsbyn är förmodligen det samhälle i norrland som mest påminner om småländska Gnosjö och Anderstorp 
när det handlar om företagsamhet. Samband mellan småföretag och emigration kan man se enklast genom 

                                                      
24 Sandström 1986 sid 3 
25 Henricson 1995 sid 221 
26 Henricson 1995 sid 133 
27 Henricson 1995 sid 102 
28 Henricson 1992 sid 221 
29 Henricson 1995 sid 215 
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s.k. ”återvändare”. Många frikyrkliga som varit i Amerika och återvänt bildade många småföretag. Bl. a kan 
nämnas Erik Öhman med familj, som for till Amerika 1916, men måste återvända hem p.g.a. sjukdom. Efter 
hemkomsten byggde Öhman upp en smedja i amerikans stil, han startade sedan bygdens första bilverkstad. 
 
Edsbyns största gestalt vad gäller nyföretagsamhet var byggmästare Olof Johansson (1867-1933), en 
torparson från bygden. Han ritade själv de hus han byggde, bevarade ritningar visar att han var ansvarig för 
92 bostadshus, 64 ladugårdar, 26 missionshus, 21 fabriker och broar samt 11 skolhus. Det var till stor del 
lokala beställare, men de missionshus han ritade var åt olika församlingar runt om i landet., även i 
Stockholmstrakten. Han hade även jordbruk och en affär för byggnadsmaterial. År 1900 startade han en 
snickerifabrik, året efter Edsbyns skidfabrik, 1912 Edsbyns träförädlingsfabrik för tillverkning av björkfaner och 
1913 Edsbyns cementfabrik. Han stod bakom tillkomsten av Edsbyns elverk och han var pådrivande när 
samhället fick järnväg. Johansson var även missionsförbundare och satt som frisinnad riksdagsman och 
började skriva bygdens historia. Han reste även till Amerika.30 
 
4.5 Sverige idag 
Efter 1951 års religionsfrihetsreform har några rättsliga hinder mot att bilda trossamfund - eller att etablera ett 
internationellt trossamfund inte förlegat. Någon särskild rättslig form för trossamfunden har emellertid inte 
erbjudits, utan dessa har i formella sammanhang fått uppträda som ideella föreningar eller stiftelser. 
Successivt har de övriga trossamfunden getts olika former av erkännande från statens sida. Bl. a har numera 
åtskilliga trossamfund vigselrätt, de har även rätt att anordna enskild begravning. Det är inte ovanligt att 
medlemmarna i de evangeliska frikyrkorna också tillhör Svenska Kyrkan, det förekommer även dubbla 
medlemskap mellan olika frikyrkor förekommer.31 
 
Den religiösa situationen har sedan 80-talet förändras genom att den generella tendensen av gudstjänster och 
arrangemang som kräver religiösa ställningstaganden och djupare engagemang minskade mest, medan 
musikgudstjänster och kulturevenemang, där mer vaga religiösa upplevelser berördes ökade. Även om den 
religiösa situationen i landet inte är enhetlig. Eftersom det skiljer sig mellan stad och landsbygd, män och 
kvinnor, yngre och äldre och även mellan olika geografiska områden i landet. Det kyrkliga intresset började 
minska mest i städerna. Kyrkolivet är också olika intensivt i olika delar av landet, man kan därför tala om mer 
eller mindre religiösa vitala områden.32 
 
Den tid som vi lever i ger oss ständigt ny information och kunskap om den förändring som samhället gör. Våra 
privata förändringar, värderingar och vår livsstil förändras i takt med att samhället ändras. Förut påverkade 
kyrkan människornas tro och livsstil, men i och med sekulariseringen förändrades sättet att tänka. Relationen 
mellan kyrkan och människorna har ändrats, även om 87 % av den svenska befolkningen tillhör Svenska 
kyrkan.33 
 
Det individuella religiösa engagemanget har enligt en rad studier en fortgående avkristning i Sverige. Både det 
yttre kollektiva och det inre privata religiösa engagemanget har halverats under de sex senaste decennierna. 
1980-talets utveckling är inget undantag, andelen som inte omfattar någon gudstro och som aldrig besöker 
gudstjänster har ökat från ca 30 % till 40 %. Men när det gäller det religiösa engagemanget noteras en liten 
ökning av intresset för livsfrågorna.34 Kyrkobyggnader är för många en plats där viktiga händelser sker, och 
kristen tro är för många svenskar förknippad med frågor om lydnad, över- och underordning.35 

                                                      
30 Henricson 1995 sid 220-223 
31 SOU 1994:42 sid 134 
32 Bäckström 1989 sid 25-26 
33 Kallenberg m fl. 1996 sid 9 
34 Axelsson 1992 sid 74 
35 Kallenberg m fl. 1996 sid 62 
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Berndt Gustafsson skriver i ”Religion och samhälle”, att det finns fyra s. k problemkretsar som påverkar 
varandra i strukturellt, funktionsmässigt och dynamiskt hänseende. Det är följande problemkretsar: 
 
 Det religiösa beteendet som socialt beteende, vilka faktorer och allmänna samband som ligger bakom. 
 Det religiösa livets struktur (uppbyggnad) organisationstyper och organisationsformer, frågor om 

administration och ledarskap, auktoritet och gruppstruktur, men även frågor om religiös påverkan och 
kommunikation och sociala faktorer i det religiösa tänkandet. 

 Religionens roll i samhället, som det ekonomiska systemet, den politiska strukturen och familjeinstutionen 
eller hela samhället. 

 Religion och samhällsförändring, menas med hur samhällsförändringarna påverkas av det religiösa 
systemet, och det religiösa livets utveckling.36 

 
Liksom författaren Eliade menar att det alltså finns skillnader i den religiösa upplevelsen, som har sin 
förklaring i ekonomiska, kulturella och sociala, kort sagt historiska faktorer.37 En omfattande tvärnationell 
intervjuundersökning genomfördes i början av 80-talet, EVSSG-studien där ett femtontal länder deltog. 
Studien handlade om värderingar och åsikter om: 
 
 arbetslivet 
 fritiden 
 familjelivet 
 politiken 
 religiositeten 
 moralfrågorna 
 
Frågor om moral och religiositeten prioriterades. Studien har i efterhand kritiserats för att ha varit alltför 
ateoretiskt anlagd med begrepp som ”värde” och ”värderingsförändring”.)38 Jag kommer i analysen (punkt 7) 
använda mig av denna studies resultat och jämföra med min undersökning. Studien kom fram till att Sverige 
tillsammans med Danmark med något undantag hade de lägsta andelar av kyrkligt eller religiöst engagemang. 
Därav kan man säga att Sverige tillsammans med Danmark är de mest sekulariserade länderna i Europa. 
Medan intresset för livsfrågor var lika stort som övriga Europa. Svenskarna är intresserade av livsfrågor men 
de tycker inte att kyrkorna kan ge tillfredställande svar. Därför behöver inte sekularisering innebära att 
livfrågorna inte är intressanta eller moralisk ”slapphet”.39 
 
Våren 1993 genomförde SIFO en undersökning om svenskarnas mat och matvanor. Undersökningen 
genomfördes med slummässigt urval i åldrarna 15 - 75 år, av de utskickade enkäterna var det 69 % som 
svarade. Författarna Kallenberg, Bråkenhielm och Larsson fick använda frågor inom två intresseområden, 
dels om olika aspekter om hälsan samt om livsåskådningar. Flera av de frågor som de använde hade redan 
använts i tidigare undersökningar.40 
 
I många internationella studier har människors kyrkobesök ofta varit det enda sättet att mäta människors 
religiösa liv, detta sätt har kritiserats eftersom beteendet uppfattats mer som objektivt ”mätbart” jämfört med 
de idéer och ideal människor har. 
 

                                                      
36 Gustafsson 1972 sid 8 
37 Eliade 1968 sid 13 
38 Pettersson 1988 sid 77 
39 Pettersson 1988 sid 93-95 
40 Kallenberg m. fl 1996 sid 49-50 
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En utav frågorna författarna ställde löd: Hur ofta deltar Du i gudstjänster eller liknande i något religiöst 
samfund? 
 
Svarsalternativen: 
En gång per vecka, 4,8% 
En gång per månad 4,1% 
Några gånger per år 17,3% 
Mycket sällan 42% 
Aldrig 31,8% 
 
Av aktuell kyrkostatistik minskar deltagandet i de traditionella gudstjänsterna, medan de alternativa 
gudstjänster, musikgudstjänster och konserter noterar ökade besöksantal. Det finns fler kvinnor i den 
traditionella religiösa tron och praxis. Undersökningen visar också att de har flest vänner där och träffar dem 
ofta, dessutom så lockar den traditionella tron de äldre.41 I Sverige är det väldigt få människor som bekänner 
sig till den gudsbild som är central inom kristendomen, nämligen tron på en personlig GUD - endast 15 %, 
medan tron på någon slags ande eller livskraft är betydligt högre 35% (Resultat ur EVSSG-studien 1990). År 
1990 var denna siffra ännu högre, 44 %. Denna siffra sjönk tre år senare 1993 med 9 % ner till 35 %, orsaken 
till denna minskning är svårförklarig men under denna period drabbades Sverige av en svår ekonomisk kris 
med dramatiskt stigande arbetslöshet. Kallenberg m.fl. menar att vid krislägen dras uppmärksamheten bort 
från andliga frågor även om det vid svåra kriser och katastrofer, nästan utan undantag väcks de existentiella 
frågorna till liv.42 
 
Eliade har gjort en undersökning som framförallt visar ”att den religiösa människan alltid strävar efter att leva i 
ett heligt universum och att följaktligen, den som lever i en avsakraliserad värld hennes upplevelse är av ett 
annat slag än hos en människa utan religiös känsla”.43 I Kallenbergs bok läser jag: 

 
”Ju högre grad av religiös tro och framhävande av personlig moral, desto lägre benägenhet att ge 
uttryck åt positiva attityder till rättvisa i samhället och socialpolitiska insatser. En sådan 
kombination av attityder är vanlig bland amerikaner, medan svenskar och danskar är mindre 
religiösa och samtidigt mer engagerade i sociala rättvisefrågor”.44 
 

I Jensens bok står det om ”det meningstydande spåret” som innebär att en del av sociologin går ut på det som 
handlar om människor och den sociala verklighet som människorna skapar. Medan den Weberska metoden 
syftar på att man måste ha en förståelse av människors handlingar som måste buga på en förståelse av 
handlingens mening och på sannolikheten av att handlingen förlöper på samma sätt om den upprepas.45 
Eliade skriver: 

 
”Att människan i de arkaiska samhällena har en strävan att leva I de heliga i intim närhet till vigda 
föremål” han menar att det är lätt att förstå eftersom ”för alla samhällena före den moderna tiden 
är det HELIGA detsamma som kraft och i sista hand den absoluta realiteten. Det heliga är mättat 
med ”vara”. Helig kraft betyder realitet, evighet och verkande kraft i förening”.46 
 

                                                      
41 Kallenberg m fl. 1996 sid 53-55 
42 Kallenberg m fl. 1996 sid 60-63 
43 Eliade 1968 sid 10 
44 Kallenberg m fl. 1996 sid 15  
45 Jensen 1995 sid 7 
46 Eliade 1968 sid 9 
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Eliade menar också att: 
 
”Den religiösa människans längtan att framleva ett liv i det heliga är en längtan att leva i en 
objektiv realitet, inte förbli fången i subjektiva upplevelsers ändlösa aktivitet, att stå i en verklig 
och verkningskraftig - inte en illusorisk - värld. Denna längtan får sitt starkaste utryck i den 
religiösa människans behov att leva i en sakral värld, alltså i ett heligt rum.47 
 

Under 1980-talet har det religiösa engagemanget försvagat samtidigt som en strängare sexualmoral och mer 
traditionell familjesyn har vuxit fram, men det är ingen dramatisk utveckling. Det tyder på att utvecklingen 
kommer att fortsätta att minska i samma riktning och med samma långsamma takt.48 Axelson menar i sin bok 
”Mot denna FRAMTID” att alla är överens om att något radikalt håller på att hända med de svenska 
folkrörelserna, de har problem med rekryteringen, medlemmarnas aktiva insatser minskar, man vet inte riktigt 
längre vilken roll man har i samhället.49 Den religiösa synen på världen och den ideologi, som hör till den 
tillåter henne att utnyttja den individuella upplevelse, ”öppna” den mot det universella.50 
 

                                                      
47 Eliade 1968 sid 19 
48 Axelson 1992 sid 94-95 
49 Axelson 1992 sid 395 
50 Eliade 1968 sid 145 
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5. EDSBYNS FRIFÖRSAMLINGAR OCH DERAS SAMARBETE 
 
5.1 Anders Anens - EFS/Evangeliska Fosterlands Stiftelsen 
Anens är ordförande i EFS, och har varit det sedan -97, efter att den förre ordföranden blev sjuk, Anens var 
då vice ordföranden. Han har hand om de ”praktiska delarna” och inom styrelsen hjälps man åt med allt 
arbete (det är ingen hierarki).Församlingen har en deltidspastor som även reser en hel del. Anens blev upp 
vuxen i församlingen och har varit aktiv barn- och ungdomsledare, efter viss tids vistelse på annan ort, vid 
hemflytten var det naturligt att valet blev EFS: Församlingen består av 36 medlemmar, många äldre. 
Kvinnorna överväger till ca 60 %. Medlemsutvecklingen kan jämföras med en svag utförsbacke, det som fylls 
på är för lite i förhållande till de som avlider, det är ett typiskt glesbygds problem - arbetslöshet och brist på 
utbildning. 
 
EFS verksamhet. De har en mera enkel typ av gudstjänstfirande än Svenska kyrkan, med ”lekmanna-
känslan”, det ideella arbetet. De har möten i den egna kyrkan - Betlehemskyrkan, 2 gemensamma 
möten/månad med Svenska kyrkan, där de är båda i Betlehemskyrkan och Svenska kyrkans lokaler vid S:t 
Olofs Kapell. Ett Månadsmöte som är en typ av föreningsmöte, där olika saker tas upp, en enkel form 1 
gång/månaden. Kvällsmöten sker ofta under helgen i samband med eventuell någon gäst utifrån. 
”Söndagskväll” med Svenska Kyrkan, det kan hända att de har någon fäbodsgudstjänst under sommaren, de 
har hållit till i en liten by utanför orten - Grängsbo. 
 
Barn- och ungdomsarbete har de en kväll/veckan. Det är en ”öppet hus”-kväll med två ålders inriktningar: Åk 4 
- 6, även äldre, mellan 18.30 - 20.30. Antalet barn varierar beroende på skolarbete och dylikt, mellan 15-25 
barn deltar. För högstadie-/gymnasieungdomar har de innebandy mellan 19.00-21.30. det är 8-10 ungdomar 
ibland några fler som kommer. De barn- och ungdomar som kommer till EFS aktiviteter har nästan helt 
uteslutande föräldrar som inte är församlingsmedlemmar. De har en syförening, Sångkör - en del är med i 
Svenska kyrkan, ibland är en del med i EKS-kören som är en flexibel kör. De stöder missionen utomlands. 
 
Kyrkan är byggd under 20-talet och under en tid har Smyrna-församlingen hyrt den för deras sammankomster, 
de har annars sin verksamhet förlagd i Långhed, en bit utanför Alfta, inom Ovanåkers kommun. En stor 
övervikt av medlemmarna vill sälja kyrkan eftersom de har en god framförhållning. Anens menar att om 10 år 
så har de äldre i församlingen blivit ännu äldre och orkar då naturligtvis inte med att engagera sig på samma 
sätt som nu, och då kanske det blir svårare att driva kyrkan osv. 
 
En opartisk värderare, värderade kyrkan och EFS lade priset under värderarens pris och EFS skall under 
sommaren sälja kyrkan till Smyrna-församlingen. Valet blev naturlig, eftersom Smyrna-församlingen har 
använt deras kyrka under en längre tid. EFS skall flytta sin verksamhet till S:t Olofs kapell. 
Anens menar att: 

 
”vart ’man’ har börjat vara med i någon församling så fortsätter man i samma, hade ’man’ börjat 
vara med i någon annan så hade det sett annorlunda ut” 
 

5.2 Gunhild Eriksson - Frälsningsarmén 
Gunhild är den i församlingen som tar hand om studenters olika frågor. Hon har varit med i Frälsningsarmén 
sedan - 39. Hon påverkades redan som barn av ”soldaterna”, även om hennes föräldrar var aktiva inom 
Missionsförbundet. Församlingen i Edsbyn är liten och slog sig samman med avdelningen i Bollnäs 1996. De 
är ett 30-tal soldater, mest äldre, ej så många yrkesverksamma yngre. Det är mer kvinnor, eftersom inom 
Frälsningsarmén får kvinnorna ett större utrymme. Deras verksamhet består av vanliga möten, Hemförbundet 
är till för äldre människor och ger en social gemenskap. De har ”Julgryte-insamlingen” - en annan slogan är 
”Håll grytan kokande” 
 

 18 



Eriksson har varit inom scout, nying (vargungar), men har p. g. a sjukdom slutat. De har en sånggrupp med 
blandade medlemmar. Till söndagsgudstjänsten, kommer det alltid någon som inte tillhör församlingen. De har 
även övriga möten, med gäster från andra församlingar, symöten, månadsvis sker hjälptruppens 
sammankomster, det är en utomstående supportförening till Frälsningsarmén, och de hjälper till ekonomiskt, 
Församlingen har även en vår- och höstfest med hemförbundet. Samt att det varje år sker ”vännernas fest”- 
som organiseras av utomstående, det tiggs ihop olika gåvor, besökarna köper s.k. ”åror” som det lottas ut 
vinster på, denna fest är mycket välbesökt, under 1998 kom det in 43 000 kronor, inklusive ett lotteri, flertalet 
kommer någon timme före. Ekonomin går ihop eftersom de för närvarande inte har en heltids avlönande 
officer. Det är mycket administrativt arbete, för kassören osv. Revisorer från huvudorganisationen kommer 2 
ggr/år och granskar deras ekonomi. Hörselskadades lokalförening hyr lokalen för deras möten/träffar, 
eftersom lokalen har väldigt bra hörslingor inbyggda i väggen för hörselapparat. 
 
De flesta räknar med att Frälsningsarmén finns, som en självklarhet, eftersom de brukar gå ut särskilt under 
sommartid, där de syns och hörs. Eriksson menar att en frälsningssoldat står för trygghet, de är glad och 
hjälpsamma, de är alltid beredda att vittna och de gör störst nytta bland folket. En soldat är en person som 
står för något. I mindre församlingar ges det ett större ansvar åt varje medlem, och det menar Eriksson är 
positivt. 
 
5.3 Thomas Henning - Pingstförsamlingen 
Henning har varit pastor sedan 1973. Han kom till Edsbyns pingstförsamling, efter en förfrågan från 
församlingsmedlemmarna år 1992. Henning menar att efter att den nya kyrkan byggts så har möjligheterna för 
församlingen att bli ett ”All aktivitets hus” ökat. Henning kallar det själv för en ”Nätverksbyggande kyrka”. 
Denna ide kommer ursprungligen från en välkänd församlingsmedlem - Dan Arvidsson, han är tyvärr avliden, 
men var en av församlingens förgrundsfigurer. Hennings och församlingen ideologi är att kyrkan skall vara en 
öppen plats, ett ”Hus För Alla”, en ”församling som bygger broar”. Eftersom kyrkan är ”vid gatan” så har den 
blivit nästan den starkaste församlingen på att driva olika projekt. 
 
Kyrkobygget. Sedan mitten av 1980-talet har församlingen diskuterat en rustning av kyrkan eller en byggnad 
av en ny kyrka. Ett arbetsutskott, en s.k. ”referensgrupp” tillsattes och det gjordes kostnadsberäkningar för en 
rustning av kyrkan. Det upptäcktes fukt och mögelskador i källaren på kyrkan och frågan om ett nybygge 
behandlades I Maj -97 på ett möte fick medlemmarna rösta om eventuellt nybygge. 75-80 % av medlemmarna 
röstade för förslaget om ett nybygge, under förutsättningar att den ekonomiska kalkylen på ca 16 miljoner 
följdes. I september samma år var den färdiga kalkylen på ett kyrkobygge klart, totala kostnaden stannade vid 
17 miljoner kronor. Lånedel för själva kyrkodelen kostade 3 miljoner kronor. För närvarande har kyrkan en 
lånedel på 9 miljoner kronor, deras budget ligger på att amortera 400 000 kronor/år. Den gamla kyrkan revs 
efter trettonhelgen i januari -98, den sista gudstjänsten var 12 december -97, och den nya kyrkan var klar i 
mitten av november -98. Invigningen var under första advents-helgen. Bygget gav bygden ca 10 
arbetstillfällen, och församlingen sökte bidra för arbetslösa arbetare, hos länsarbetsnämnden. Våningarna 
ovanför kyrksalen finns det 8 lägenheter, varav alla är uthyrda. Församlingen sköter om städ- och 
vaktmästeridelen. Kommunen hyr lokaler till den kommunala barnomsorgen. Det finns även en Cafédel som 
är öppen för alla. 
 
Församlingens verksamhet - För närvarade har församlingen 289 medlemmar. Majoriteten av medlemmarna 
är bland de yngre. Medlemsrekryteringen är konstant. Församlingen har gudstjänster, bönesamlingar, 
bibelstudier, bönegrupper som träffas i hemmen, barnarbetet sker i olika former - söndagsskola, 
spädbarnssång, ”Royal” för barn mellan 8-12 år, Tonår, Ungdomssamlingar osv. Under sommaren sker det 
friluftsmöten som samordnas med andra församlingarna och fäbodträffar. Henning har en vision att utnyttja 
planen vid kyrkoentrén till friluftsmöten och på så sätt nå ut med budskapet till fler Edsbybor. Församlingen 
har även konstutställningar och vem som helst kan hyra lokalerna. Musikverksamheten är stor, med många 
olika övningar. De har olika typer av körer - barnkör, ungdomskörer, en vanlig kör, en blåsorkester. 
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Församlingen har många solister, en FUB-kör en kör för förståndshandikappade. De har natt möte en gång i 
månaden sker klockan 23.00, med musik. På Lördagskvällar är det ett musikcafé som är en variant av ”öppen 
ungdomsgård” där det kan vara upp till 120 ungdomar som kommer in, och fikar, pratar, tittar på tv, spelar 
bordtennis eller bara umgås. 
 
Det är 175 barn och ungdomar som är inskriven för regelbunden verksamhet, större delen av dessa barn och 
ungdomar har inte föräldrar som är medlemmar i församlingen, det är en liten övervägande del av flickor som 
besöker aktiviteterna. Missionsarbetet är stort och sker i Tanzania, Sri Lanka - ”Fridsro”, och även en nationell 
pastor i Japan 
 
Hennings arbetsuppgifter består i att han för det mesta finns tillgänglig på sitt ”rum” i kyrkan, där alla kan nå 
honom. Att träffa de övriga pastorerna i Edsbyn. Det är ofta olika telefonsammanträden, andra kontakter som 
dopsamtal, hembesök, bön- och bibelsamtal, och administration. Han driver ett nytt projekt ”Fridlyst” som 
handlar om barns rättigheter, ett nätverk som satsar på att lyfta fram barn som far illa, oftast p.g.a. vuxnas 
”fel”. Henning trycker att församlingen förmedlar en positiv och glad anda. 
 
5.4 Ragnar Karsbo - Woxnadalens Fria Församling 
Den här församlingen beskriver jag lite kortfattat, eftersom det är en rätt så ny församling i Edsbyn. 
Församlingen började med en bönegrupp, det var medlemmar ur andra församlingar, två familjer som kände 
att ett behov att starta upp. Från början höll de till i hemmen, men nu hyr av X-trafik en lokal i busstationen, vid 
södra torget. Medlemsantalet har varit upp till ca 60 stycken men för närvarande är de 31 stycken, de flesta 
som har gått ut är utflyttade till Uppsala, för att gå bibelskolan där. 
 
Församlingens verksamhet är ungefär som livets Ords. De har ett söndagsmöte med i stort sett 100 % 
uppslutning, bönekväll på tisdagar, ibland kan de ha möte på lördagskväll. De kan också ha extra möten när 
församlingen får besök av någon talare. Barnmöten har de till och från beroende på om församlingen har barn 
i de åldrarna. 
 
Deras mission är att de har underhåll till ett par i Vietnam, operation ”Jawotinski” - hjälper ryska judar tillbaka 
till Israel. I slutet av -89 till -91 hade de långtradare som for ner till Rumänien och Polen. Församlingen tar upp 
offer efter tycke. En ekonomisk redovisning sker månadsvis, samt alla beslut sker via församlingen. 
Ungdomarna har deras verksamhet med Baptistförsamlingen, de har haft ett café som varit öppet hela 
veckorna, men nu har de bara öppet på fredagskvällarna. Lokalen ligger bredvid ungdomsgården ”Södran”, 
och församlingen anser att de vill bjud ungdomarna på fika – de som vill komma in och värma sig, umgås eller 
prata. De kan vara de som har druckit lite alkohol som inte kommer in på ungdomsgården, då går de in på 
caféet istället, polisen kommer och besöker lokalen under kvällen. De varierar sitt öppethållande beroende på 
hur många ungdomar som är i farten. Det kan gå ganska ”vilt” till med ungdomarna utanför och när caféet är 
öppet så har det ”dämpats´” en del. Även många andra församlingsmedlemmar besöker caféet. Karsbo menar 
att deras församling har en social betydelse och önskar att alla skall bli frälsta eftersom himlen är öppen för 
alla. 
 
Han kallar sig själv som både ordförande och pastor, han jobbar heltid sedan två år som elektriker (förut var 
han halvtidspastor), och har varit ungdomsledare i en annan församling sedan –79. De är en liten församling 
och församlingen anser med deras ekonomi att det är bättre att de stöder missionen än avlönar en 
heltidspastor, MEN förhoppningen och målet är att avlöna en heltidspastor. Karsbo menar att han vill jobba 
mer profant, träffa andra, jobbet som elektriker innebär en viss isolering. Han säger också att lovprisning är 
bättre än offer, man skall välsigna ekonomin och stötta de som har det svårt. Det är bättre med handling även 
om det ibland kan vara ”jobbigare”. 
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Församlingsmedlemmarna verkligen är stabila och står med båda fötterna på jorden, de vet verkligen vad de 
vill, ibland kan han önska att det skulle vara fler s.k. ”känslomänniskor” med i församlingen. Han avslutar med 
att Gud bor i kroppen och det visar människorna med att bilda församlingar, och att frälsning innebär att man 
vågar göra något och satsa framåt. 
 
5.5 Kjell Rodheim - Baptistförsamlingen/Salemkyrkan 
Rodheim har varit pastor i 26 år och kom till Edsbyförsamlingen för 1 1/5 år sedan. Han fick förfrågan från 
medlemmarna, han har tidigare haft en koppling till församlingen via familjen. 
 
Församlingens verksamhet. För närvarande finns det ca 140 medlemmar, en övervägande del är de äldre, 
medan det är en jämn fördelning mellan könen. Ungdomsrekryteringstrenden pekar uppåt, det ser Rodheim 
som något positivt, de som går ur församlingen är de äldre som avlider. Församlingens tonvikt ligger på 
bibelundervisning. De planerar att under hösten börja en bibelskola för alla, där de tänker använda sig av 
Woxnadalens Fria Församling, det ger kontaktskap. ”minns du”-sångar kvällar, gemenskapskvällar, 
gudstjänster, andra möten. De försöker få in allmänheten, mycket såg- och musikbegåvningar inom 
församlingen som ligger vid medelåldern, systragruppen, med handarbete och insamling, hembesök. En stor 
vikt läggs även på bönesamlingar. På mornarna har de en Morgonbönemöte, där de ber för bygden. Det är 
ganska god uppslutning på sammankomsterna, även på ungdomssammankomsterna. Detta präglar hela 
församlingen. 
 
Ungdomsarbetet, med söndagsskola som ligger parallellt med gudstjänsten. De har vissa temaveckor med 
gästtalare, gästsångare, sångkvällar anordnas. Kommunen hyr lokal till barnomsorgen, och församlingen har 
haft ett ”eget” dagis sedan 10 år tillbaka. De har ett starkt missionsengagemang, och har 2 egna familjer som 
är ute och missionerar, Mongoliet och Thailand, de stöder även Svenska turistkyrkan på Kanarieöarna. Det är 
starka, bra sidor hos en liten församling. Varje år har församlingen en egen insamling - ”Bröd till bröder”, och 
har haft det under en ganska lång tid. Totalt har de samlat in 1 miljon kronor. Under fjolåret samlades det in 
80 000 kronor. Det är Orange-röda sparbössor som delas ut i bygden för att sedan samla in dem på olika sätt, 
via gudstjänsmöten eller genom ideellt arbetande församlingsmedlemmar (eldsjälar) som knackar dörr 
 
Rodheim menar att församlingen är en ”brobyggar-församling”, de stöttar, lyfter bygden och andra 
församlingar. Församlingen känner mycket för bygden, därav bönemötet i bygdens anda, de arbetar för en 
enhet och är med och stöttar, medlemmarna är trogna i gemensamma samlingar. Kyrkan ligger vid Lillbo-
området som är ett stort bostadsområde. Han menar att det är lätt att samla folk, speciellt till sång och 
musikarrangemang. Edsbyborna tycker om väckelsemötesformen 
 
5.6 Axel Sköldmark - Missionsförsamlingen 
Sköldmark har varit pastor sedan -57 och kom till Edsbyn oktober -98. Han och familjen flyttade till Edsbyn 
p.g.a. familjeskäl och sköldmark blev tillfrågad av församlingsmedlemmarna om tjänst som pastor. 
 
Verksamheten. Församlingen har 310 medlemmar och består till 2/3 av kvinnor. Det är något fler äldre även 
om det finns många ungdomar. Det är fler medlemmar som avlider än som kommer nya. Församlingen har 
gudstjänster, andra kvällsmöten. Ute i Byarna - Roteberg, Knåda och kyrkbyn sker det också olika möten. 
Pensionärsverksamhet 1dag/veckan, de har även en träff för daglediga/Månad, varannan onsdag är det en 
träff som kallas ”träffpunkt Norr”, som arbetar med Norra Edsbyns utveckling och de går igenom olika 
soldattorp, olika syföreningar. 
 
Musikverksamheten är stor med barnkör, olika ungdomskörer, flera solister. Församlingen har även en 
”musikförening”, en mer instrumentell ”kör”, en vuxenkör. Nying, scout och söndagskoleverksamhet under 
gudstjänsttiden. Under de senaste månaderna har antalet barnfamiljer under gudstjänsterna ökat och det ser 
Sköldmark väldigt positivt på. Det är även en bra uppslutning på ungdomarna under gudstjänsterna. 
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Sköldmark tror att det beror på att församlingen via honom engagerar ungdomarna mera. Han gör hembesök, 
men det är även fler församlingsmedlemmar som gör det. De har gästtalare till högtidshelger som, Påsk och 
allahelgons dag, församlingen har det som tradition och har haft det sedan gammalt. I Maj har de även 
”Knåda-mötet”. Under sommarhalvåret har församlingen en sommarlokal ”Kägelholmen”, all verksamhet 
förläggs dit mellan juni-augusti. Där firas sista april med fyrverkerier, möjlighet till beachvolleyboll. En enklare 
servering, med cafédel och enkel lunch för allmänheten. Kägelholmen ligger vackert på en liten holme bredvid 
idrottsplatsen ÖN. 
 
Sköldmark menar att det är svårare att vara pastor nu än förr, ”man måste leva i nuet och leta nya former”. 
Han fortsätter: 

 
”folk tittar och ser vad vi gör och inte på vad vi säger, vi är alla tiggare men vi vet var maten 
finns”. 
 

Han sitter tre förmiddagar på sitt rum i kyrkan, pappersjobb, telefonmöten, konfirmandundervisning, många 
möten med andra pastor från de övriga församlingarna i Edsbyn. Sköldmark menar att Missionskyrkan är 
kyrkan på Norr som är öppen för alla, människornas kyrka - de vågar gå hit! Inom församlingen finns en 
öppenhet, ”lagom fromma” medlemmar som gör att den tillfredställer många. 
 
5.7 Samarbete mellan församlingarna 
Det är en väldigt öppen ekumenisk ”stämning” med bra kontakt med alla kristna i Edsbyn. 

 
”Gud sa Woxnadalen” (citat från Ragnar Karsbo) 
 

Alla församlingar är med i EKS – Edsbyns Kristna Samarbetskommitte. Varje vecka har de pastorgemenskap 
med sopplunch. Årsmöte, gemensamma möten, Second Hand butik som är öppen två gånger i veckan. 
Närradioverksamhet. De arrangerar ”Allkristna dagen”, som är under ”Persmäss-helgerna” i Edsbyn, och sker 
alltid första söndagen i augusti. De har olika projekt tillsammans och de stöder mission gemensamt. 
Pastorerna tillbringade under hösten tre bönedagar tillsammans i Lofsdalen, för att få bättre gemenskap 
mellan alla församlingarna. 
 
5.8 Sång och musiklivet – EKS-kören 
De tre stora folkrörelserna, väckelse- och frikyrkorörelsen, m nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen, är 
sjungande folkrörelser. Alla väckelserörelser har genom tiderna tycks ha gett upphov till en livlig sångdiktning 
om medverkat i rörelsernas spridning. I sången ger man uttryck för de nya idéerna och upplevelserna. Sången 
blir ett medel att sprida rörelserna. Speciellt inom väckelserörelserna har man hög tilltro till sångens budskap. 
Sång och predikan varvas under mötenas gång. Vissa körer, solister, osv. 
 
Genom att sjunga tillsammans skapar och förstärker man gemenskapen i gruppen - samfundet - 
organisationen. I frikyrkorna är det ofta det moment som hela församlingen är delaktig i.51 
Amatörmusicerandet är en viktig del av det frikyrkliga engagemanget. En stor del av de svenska tonsättarna 
kommer från frikyrkliga hem, även flera musikhögskolestuderande har fått sin musikaliska uppfostran i en 
frikyrklig församling.52 I Edsbyn finns en stor sångarglädje, det märks inom varje församling. 

 
”Sång och glädje tillsammans med Gudsbudskap ger gemenskap”. (citat Axel Sköldmark) 
 

                                                      
51 Gustavsson 1984 sid 191-193 
52 Gustavsson 1984 sid 205 
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Församlingarna har två gemensamma körer, EKS- och EKC-kören (gospelkör), de har konserter vid olika 
tillfällen, på gemensamma möten, på Allkristna dagen, de ger vår- och höstkonsert, samt en vid julen. Körerna 
är flexibel, de som har tid ställer upp speciellt under sommarhalvåret. 
 
5.9 Väntjänsten 
I Mitten av 1980-talet väcktes tanken i Edsbyns missionsförsamling att ta ett större diakonalt ansvar i 
samhället, eftersom antalet äldre i församlingen och i samhället höll på att öka. Missionsförsamlingen sökte ett 
projektbidrag hos socialstyrelsen som beviljades snabbt, och i augusti 1990 startades Väntjänsten. Projektet 
skulle omfatta två år med det bidrag på 250 000 kronor som erhölls. Satsningen skulle innehålla tre delar: 
1) Hembesök och ledsagarservice. 
2) Öppet hus och kafé verksamhet. 
3) Dagledigträffar och studiecirklar med rese- och gruppverksamhet. 
När projektet genomförts ville församlingen gå vidare, och i samråd med kommunen utvidgades samarbetet 
med de övriga församlingarna, pensionärs- och handikappföreningarna och Röda Korset. 
 
Kommunen beviljade 100 000 kronor, och det har skett sedan 1992. Bidraget skulle vara en hjälp att anställa 
en samordnare i Väntjänsten. de övriga som var med i Väntjänsten skulle i mån av resurser svara för resten 
för att anställa en diakonissa. Idag är det en diakon som sköter den här delen. Administrativt och 
organisatoriskt ligger Väntjänsten under Edsbyns Missionsförsamling. Planering och information sköts av en 
ledningsgrupp på fyra personer och varje understödjande organisation har också en kontaktperson. 
 
 En årlig redovisning sker till kommunen och alla deltagande organisationer. Årligen inbjuds 

hembesökarna till ett par träffar med information om arbetet och utbildning i att möta människor. 
Tystnadsplikten betonas.53 

 Hembesöken och ledsagarservicen är den viktigaste delen i Väntjänstens arbete, ca 50 personer är i aktiv 
tjänst med att besöka äldre människor. 

 
Det är hemtjänstens personal och ibland anhöriga som vänder sig till samordnaren och ber om hjälp. Äldre 
och handikappade får på det sättet möjlighet att komma ut på en promenad, besöka vänner och bekanta, 
uträtta olika ärenden. De får också hjälp med högläsning, läkar- och sjukbesök eller åtminstone en 
telefonkontakt i veckan. Hembesökaren bör avsätta en till två timmar, efter vad som behövs. 
 
 Kafé och öppethus - samlingarna bedrivs på servicehusen 
 Rese och gruppverksamheten har inte samma bredd som de andra delarna. Bussresor anordnas i 

samarbete med Missionskyrkans dagträffar. Huvudsakligen sker resandet med en grupp från den öppna 
psykvården - ”Träffpunkten” en gång i månaden. 
Det anordnas även en årlig julfest. 

 
Kyrkorna räknar inte med någon ”vinst” i form av omvändelser och nya medlemmar. De menar att omsorgen 
om människor och kärleken till andra är det viktiga. Kommunen har räknat om Väntjänstens insats till 
personella resurser och det skulle motsvara upp till tre heltidstjänster inom hemtjänsten. Men Väntjänsten har 
inte samma uppgift som hemtjänstpersonalens arbetsuppgifter är. Kommunen uppskattar Väntjänstens 
arbete, och för det fortsatta arbetet behövs det fler människor som kan göra hembesök, samt en klar och 
öppen relation till kommun och socialtjänst.54 
 

                                                      
53 Forsbeck 1998 sid 179 -180 
54 Forsbeck 1998 sid 181-182 
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6. RESULTAT MED REDOVISNING AV FRÅGEFORMULÄREN 
 
Jag har valt att redovisa frågeformulären dels i tabellform och dels att redovisa svarspersonernas 
kommentarer. 
 
6.1 Formulär 
Tabell 1 redovisas hur många ifyllda respektive ofyllda formulär jag fick från varje församling. Av totalt 93 
utdelade formulär fick jag tillbaka 45, dvs. 48 % uppslutning. Anledningen till att uppslutningen var olika i 
församlingarna kan bero på flera olika alternativ en orsak, som jag senare kommer att nämna under 
intervjuredovisningen, är att i en mindre församling är medlemmarna mer aktiva och känner mer ansvar. De 
kan de även ha gjort i min undersökning. 
 UTDELADE 

IFYLLDA 
FORMULÄR 

UTDELADE 
OFYLLDA 
FORMULÄR 

TOTALT 
UTDELADE 
FORMULÄR 

PROCENT (%) 

Missionskyrkan      8 st     17 st     25 st      32 %  
Salemkyrkan     4 st     16 st     20 st     20 % 
Pingstförsamling     20 st     10 st     30 st     67 % 
Woxnadalens Fria Församling     4 st      2 st         6 st     67 % 
EFS     4 st      2 st      6 st     67 % 
Frälsningsarmén     5 st      1 st      6 st     83 % 
Totalt ifyllda formulär     45 st      48 st       93 st     48 % 

 
6.2 Antal och kön 
Tabell 2 antal och kön som har deltagit i undersökningen 
Tillhör fråga 1 och 2 – Som bestod av kön och åldersindelning 
 0- 15år 16–25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 66- äldre Totalt 
Kvinnor      5 st     1 st      2 st      4 st     4 st     4 st   20 st 
Män      3 st     3 st      6 st      1 st     6 st     6 st    25 st 
Totalt      8 st     4 st      8 st      5 st    10 st    10 st   45 st 

 
I åldersgrupp 16-25 år var 7 av 8 svarspersoner medlemmar ur Pingstförsamlingen. I nästa åldersgrupp 26-35 
år var 3 av 4 svarspersoner även från Pingstförsamlingen. Av undersökningen kan man tyda att 
Pingstförsamlingen har yngre medlemmar. Woxnadalens Fria Församling har 3 av 4 svarspersoner i 
åldersgruppen 46-55år. I de äldre åldersgrupperna varierar medlemmarna mellan församlingstillhörighet. Det 
religiösa beteendet är ett socialt beteende, och kan betraktas som ett inlärt beteende. Inlärningen av normer 
och sociala, likformiga beteenden kallas ”socialisation”. Den religiösa socialisationen är både primär och 
sekundär. 
 
6.3 Olika församlingstillhörighet 
Tabell 3 Olika församlingars representativitet 
Tillhör fråga 3 – Tillhör du någon församling, i så fall vilken? 
 Missions-

kyrkan 
Salem-
kyrkan 

Pingst-
församling 

Woxna-
dalens Fria  

EFS Frälsnings-
armén 

Övriga Totalt 

Kvinnor        3 st     2 st         7 st        2 st  2 st       3 st     1 st   20 st 
Män        5 st     2 st        11 st        2 st  2 st       2 st     1 st   25 st 
Totalt        8 st     4 st        18 st        4 st  4 st       5 st     2 st    45 st 
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6.4 Anledning till val av församling 
Tabell 4 visar olika anledningar som församlingsmedlemmarna hade för att gå med i den församling som den 
befinner sig i idag. 
Tillhör fråga 5 - Anledning till att du valde just denna församling är: 
 Föräldrar och 

syskon var redan 
med 

Att den övriga 
släkten var redan 
med 

Att mina vänner 
var redan med 

Eget 
alternativ 

Bort- 
fall 

Totalt 

Kvinnor           7 st          2 st        4 st      6 st   1 st   20 st 
Män           9 st                  4 st     11 st   1 st   25 st 
Totalt          16 st          2 st        8 st     17 st   2 st   45 st 

 
Den primära religiösa socialisationen är den som upplevs i tonåren, i hem och/eller skola och även mellan 
kamraterna. Det är en process, som antas vara ansvarig genom hela personlighetsutvecklingen, som ger 
individen sin identitet. Fram till att barnet är sex år uppfattas allt som konkret och bokstavligt. 
Gudsföreställningen färgas av föreställningarna och upplevelserna av de egna föräldrarna, runt tolv års ålder 
uppfattas GUD ofta som en ”överförälder”. Den primära religiösa socialisationen är underlaget för den 
sekundära, som har med vuxenblivandet och vuxenåldern, vilket innebär att inlärning av kunskaper och 
färdigheter, ideologisk uppklarning och olika värderingar och attityder klarnar. Gudsbilden blir mer abstrakt 
den så kallade bokstavstron ersätts med symbolism. Om man antar att religionens överhuvud har ett nära 
samband med personligheten borde den sekundära religiösa socialisationen försvåras eller utebli om den 
primära är svag och bristfällig.55 
 
6.5 kommentarer från församlingsmedlemmarna om frågan: Anledningen till att du valde just denna 
församling? 
 

”Kände mig välkommen i gemenskapen” 
(man, 56-65 år, Baptistförsamlingen, sedan 25 år) 

 
”Redan som barn kände jag att ville bli Frälsningssoldat ’kände mig kallad’” 

Kvinna, 66 - äldre, Frälsningsarmén sedan 62 år) 
 
”Framförallt att jag kände att där hörde jag hemma” 

(kvinna 66-äldre, Frälsningsarmén sedan 56 år) 
 
”Jag kände en längtan att få tillhöra Frälsningsarmén” 

(man, 66-äldre Frälsningsarmén sedan 44 år) 
 
”Jag trivdes med stilen” 

(kvinna, 16-25 år, Pingstförsamlingen sedan 9 år) 
 
”Ville bli en avgjord kristen” 

(man, 66 och äldre, Pingstförsamlingen sedan 50 år) 
 
”Inflyttad” 

(man, 36-45 år Pingstförsamlingen sedan 7 år) 
 

                                                      
55 Gustafsson 1972 sid 19-20 
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”Jag upplevde att Gud visade att den här församlingen skulle bli mitt andliga hem under en tid 
framöver” 

(man 36-ö45 år, Pingstförsamlingen sedan 1år) 
 
”Min fru tillhörde församlingen (jag var tidigare med i Smyrnaförsamlingen)” 

(man 36-45 år, Pingstförsamlingen sedan 20 år) 
 
”Min far blev kallad till tjänst i församlingen” 

(man 16-25 år, Pingstförsamlingen sedan 7 år) 
 
”Blev kallad som ungdomsledare” 

(man, 16-25 år, Pingstförsamlingen sedan 1 år) 
 

”Hela familjen gick med samtidigt - flyttade hit” 
(kvinna, 16-25 år, Pingstförsamlingen sedan 16 år) 

 
”De bad för mig till frälsning, fick många vänner, döptes och trivdes i gemenskapen” 

(kvinna, 66-äldre, Baptistförsamlingen sedan 52 år) 
 

”Samt att min man tidigare, när han bodde i Edsbyn tillhörde denna församling” 
(kvinna 56-65 år, Baptistförsamlingen sedan 25 år) 

 
”Det var den församling som kändes rätt för mig då, och har gjort det hela tiden sedan också” 

man 36-45 år, Baptistförsamlingen sedan 18 år) 
 
”Den passade mig bäst” 

(kvinna, 46-55 år, Woxnadalens Fria Församling sedan ca 13 år) 
 

”Därför att det var en friförsamling” 
(man 56-65år, Woxnadalens Fria Församling) 

 
”Guds ledning” 

(kvinna, 46-55 år, Woxnadalens Fria Församling sedan 11 år) 
 

”Gift med en man som redan tillhörde församlingen” 
(kvinna 66-äldre, Missionsförsamlingen sedan 45 år) 

 
”Anställd i församlingen” 

(man 56-65 år, Missionsförsamlingen sedan 4 år) 
 
”Som nykterist utan idrottsutövande behövs en föreningstillhörighet. Mitt krav var att inte lämna 
Svenska Kyrkan. Där fick jag vara ifred för 10 000 kronors frågan ”Är Du frälst” i dörren” 

(man 66-äldre, EFS sedan 32 år) 
 
6.6 Ledarskap och medlemsinflytande 
Ledarskapet i de religiösa församlingarna är i huvudsak, formellt och karismatiskt. Det formella ledarskapet 
innebär ledande av en yttre organisation, förhandlingar och sammanträden, medan det karismatiska 
ledarskapet hör ihop med de kultiska, evangelisatoriska och själavårdande uppgifterna. Ett ledarskap med en 
personlig karisma kallas ibland enbart för karismatiskt ledarskap, medan det ledarskap som hör ihop med en 
särskild vigningsakt kallas hierarkiskt. I många friförsamlingar är medlemsinflytandet alltför stort även om 
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pastorernas ställning förstärkts. Många församlingar kallar själva sina predikanter, har vidsträckt 
självbestämmanderätt, delvis också i kultiska och trossatsfrågor.56 
 
6.7 Medlemmarnas umgänge på fritiden 
Eftersom alla medlemmarna från samma församling umgås med varandra på fritiden enligt fråga 6, så är det 
intressant att se hur stor del av fritiden de umgås. Tillhör fråga 7 – Hur ofta umgås du med de övriga ur 
församlingen? 
Tabell 5 Redovisar hur ofta medlemmarna umgås med varandra ur den egna församlingen 
 Dagligen Någon gång i veckan Någon gång i månaden Eget alternativ Totalt 
Kvinnor       3 st               8 st                7 st           2 st   20 st 
Män       6 st              9 st                8 st           2 st   25 st 
Totalt       9 st             17 st               15 st           4 st   45 st 
Procent 
(%) 

     20 %             38 %               33 %           9 %  100 %  

 
Av dem som träffas dagligen får jag räkna med att svarspersonerna eventuellt menar att de umgås med 
medlemmar som består utav familjemedlemmar. Det var 6 personer som valde detta alternativ 8 av dem som 
gick med p. g. a att föräldrar och syskon var med. En person är en manlig ungdomsledare i 
Pingstförsamlingen, och där är det naturligt att han umgås med medlemmar ur församlingen dagligen. I 
ålderskategorin 16-25 år är det 5 personer som svarat. 6 personer är medlemmar i Pingstförsamlingen. Av 
dem som umgås någon gång/vecka var det 9 personer från Pingstförsamlingen (20% av totala summan 
umgås någon gång i veckan). Det var jämnt fördelat mellan åldrarna, genomsnitt 3 personer/ålderskategori. 
Av dessa var det 7 (15%) svarspersoner som hade valt ett eget alternativ till frågan: Anledningen till att de 
gick med i respektive församling. Alla medlemmar ur EFS umgås med varandra någon gång/månad. Alla män 
i både Frälsningsarmén och Woxnadalens Fria Församling umgås även på detta sätt. En kvinna, 46-55 år, 
från Woxnadalens Fri Församling menar att: ”Det varierar hur ofta jag umgås med de övriga medlemmarna”. 
Medan en Kvinna, 66-äldre från Frälsningsarmén kommenterar: ”Alltför sällan. Åldern gör att orken blir mindre 
också till att umgås”. 
 
6.8 Social gemenskap 
Gemenskapen hos friförsamlingarna är en stor del och med alla sociala aktiviteter står församlingarna för det 
sociala livet. Många engagerar sig i körer, bibelstudier, syföreningar, söndagskoleundervisning med mera. 
Samvaron kan verka lockande för utomstående. Medlemskapet kan bli en väg till social gemenskap som man 
tidigare saknat, en befrielse från en ofrivillig ensamhet. Känslan av gemenskap inom gruppen byggs upp 
genom en stor del av personlig omsorg och en mängd sociala aktiviteter. Församlingen kan verka 
identitetsstärkande för den enskilde, och även ge en ökad social status.57 
 
6.9 Aktiv i tidigare församling 
Tabell 6 tillhör fråga 8, som bestod av att jag undrade om personen hade varit aktiv i någon annan församling 
än den som personen befann sig i under frågetillfället var 22 personer som svarade ja. 
 Ja Nej Totalt 
Kvinnor 10 st 10 st 20 st 
Män 12 st 13 st 25 st 
Totalt 22 st 23 st 45 st 

 

                                                      
56 Gustafson 1972 sid 38-39 
57 Gustavsson 1988 sid 19-21 
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Tabell 6a) visar de som valde NEJ-alternativet, jag redovisar församlingstillhörighet och kön, med samma 
frågeställning som tabell 6. 
 kvinnor Män Totalt 
Missionsförsamlingen    1 st    4 st    5 st 
Baptistförsamlingen    1 st     1 st 
Woxnadalens Fria Församling    1 st    2 st    3 st 
EFS         1 st    1 st 
Pingstförsamlingen    5 st    3 st    8 st 
Frälsningsarmén    2 st    2 st    4 st 
Övrigt     1 st    1 st 
Totalt   10 st   13 st   23 st 

 
Tabell 6b) visar de som valde JA-alternativet, jag redovisar församlingstillhörighet och kön, med samma 
frågeställning som tabell 6. 
 Kvinnor Män Totalt 
Missionsförsamlingen    2 st    1 st    3 st 
Baptistförsamlingen    1 st    2 st    3 st 
Woxnadalens Fria Församling    1 st       1 st 
EFS    2 st    1 st    3 st 
Pingstförsamlingen    2 st    8 st   10 st 
Frälsningsarmén    1 st     1 st 
Övrigt    1 st     1 st 
Totalt   10 st    12 st   22 st 

 
6.10 Gudstjänstdeltagande 
Tabell 7 tillhör fråga 9 som löd: Hur ofta brukar du delta i någon typ av gudstjänst? 
 Varje vecka Någon gång i 

månaden 
Någon gång per år aldrig Eget alternativ Totalt 

Kvinnor      17 st         3 st      20 st 
Män      22 st         2 st         1 st   25 st 
Totalt      39 st         5 st         1 st  

Ungefär hela 87 % deltar i gudstjänst varje vecka. Detta tyder på att det är många som är religiöst aktiva. 
Kallenbergs studie 1993 visar: 
4,8 % av Svenskarna deltog i en gudstjänst en gång per vecka, av Edsbyborna är det ungefär 87 %. 
4,1 % av Svenskarna deltog i en gudstjänst en gång per månad, av Edsbyborna är det 11 %.58 
 
6.11 Andliga frågor 
Fråga 11) löd: Anser du att kyrkan kan ge bra svar på andliga frågor? 19 kvinnor svarade att de höll med 
varav en kvinna, 66-äldre, Frälsningsarmén sedan 56 år, svarade: ” Hoppas att vi har det”. 23 män höll med, 
varav 2 män gav sina alternativ: ”Eftersom en kyrka är en byggnad där församlingen träffas så har jag aldrig 
fått något svar av den, men däremot genom predikan och bibelläsning och bön har jag fått svar” (man, 36-45 
år, Baptistförsamlingen sedan 18 år) ”Den ställer goda frågor som ger mig tillfälle till eftertanke 
(självrannsakan)” (man, 66-äldre, EFS sedan 32 år) 
 

                                                      
58 Kallenberg 1996 sid 52 
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6.12 Moraliska frågor 
Vid frågan om kyrkan kan ge bra svar på moraliska frågor (fråga 12), Av kvinnorna var det en kvinna (56-65år, 
Frälsningsarmén sedan 48 år) att ”Ofta ger bra svar på moraliska frågor”. Svarade 21 st männen ja, de övriga 
kommenterade bl. a ”För det mesta” (man, 56-65 år, Frälsningsarmén sedan 60 år). ”Tveksam till andliga 
frågor som inte följs upp av moraliskt handlande” (man, 66 -äldre, EFS sedan 32 år). De som svarade eget 
alternativ menade: ”Svaren har vi ju i bibeln” (kvinna, 66-äldre, Baptistförsamlingen sedan 52 år); ”I know, den 
behöver ej oroa sig för den” (man, 16-25 år, Pingstförsamlingen sedan 7 år); ”Meningen för mig är 
gemenskapen med Jesus och honom tänker jag ofta på” (man, 16-25 år, Pingstförsamlingen sedan 1 år). 
 
6.13 Mening med livet 
Tabell 8 tillhör fråga 12 – Tänker du ofta på meningen med livet? 
 Ja Nej Eget alternativ Totalt 
Kvinnor  13 st    3 st     4 st   20 st 
Män  20 st       5 st   25 st 
Totalt  33 st    3 st     9 st         45 st 

Det är mer män som tänker på meningen med livet, eftersom 65 % av kvinnorna och hela 80 % av männen 
tänker på meningen med livet. 
 
6.14 Meningslöst eller inte 
Det var samtliga 45 svarspersoner som tycker att livet är inte meningslöst (fråga 14). Det fanns kommentarer 
som: ”Nej, men svårt att förstå rent intellektuellt” (kvinna, 16-25 år, Pingstförsamlingen sedan 9 år); ”Nej om 
jag inte reflekterade över detta, hade jag inget engagemang i verksamheten. Svaren växlar med tiden och 
förutsättningarna i mitt och familjens liv” (man, 66-äldre, EFS sedan 32 år). 

 
6.15 Ensamhet 
Vid frågan om svarspersonen känner sig ensam (fråga 15), svarade alla 25 män att de inte kände sig ensam. 
En kommentar: ”Jag är ju ensam, men har ändå nära anhöriga och församlingen” (man, 66-äldre, 
Frälsningsarmén sedan 44 år). Det var 5 kvinnor som svarade att de kände sig ensam ibland. Det är 25 % av 
totala summan svarspersoner. Jag undrar varför. 
 
6.16 Tankar om döden 
Tabell 9 tillhör fråga 17 som löd: Tänker du ofta på döden? 
 Ja Nej Eget alternativ  totalt 
Kvinnor   5 st  10 st       5 st   20 st 
Män   4 st  18 st       3 st   25 st 
Totalt   9 st  28 st       8 st   45 st 

Det är endast 20 % som ofta tänker på döden. Det varierade mellan alla ålderskategorier. 
 
6.17 Liv efter detta 
44 personer tror på ett liv efter detta (fråga 18) En kvinna, 46-55 år, EFS sedan 27 år tror inte på ett liv efter 
detta. En man, 66-äldre, EFS sedan 32 år kommenterade att: ”det är ett levande hopp”. 
 
6.18 Gudstro 
Av alla svarspersoner var det 44 personer som svarade att de tror på Gud (fråga 19). Det var en man, 36-45 
år som svarade: ”Inte precis på Gud men någonting” 
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6.19 Medlemmarna kallar sig själva 
Tabell 10 tillhör fråga 20 – Vilket/vilka av följande svarsalternativ anser du dig själv vara? 

          Eget alternativ 
 

 Kristen Religiös Troende 

Kristen + 
Troende 

Kristen + 
Frälst 

Alla 
alternativ 
+ Eget 

Totalt 

Kvinnor    5 st        5 st      8 st     2 st       20 st 
Män   10 st      2 st     11 st     2 st      25 st 
Totalt   15 st      7 st     19 st        45 st 

Bland 8 kvinnor som svarade ”Kristen och Troende” tillhörde 7 st ålderskategorin 46-55 år. 
Bland 11 männen som svarade ”Kristen och Troende” tillhörde 9 st ålderskategorin 56-65 år. 
Eget alternativ svarade: ”Jag älskar Jesus” (man, 36-45 år, Pingstförsamlingen sedan 1 år); ”Frälst och 
räddad” (man, 16-25 är, Pingstförsamlingen sedan 1 år). 
 
6.20 Postmaterialistiska och materialistiska påståenden 
Tabell 11 a) hör till frågorna 21 och 22 där jag bad svarspersonerna att ringa in de alternativ som de 
Sympatiserade mest med 
Frågeställningen var: Det är viktigt att…………… 
 upprätthålla ordningen bekämpa prisökningen Eget alternativ Totalt 
Kvinnor     13 st           7 st   20 st 
Män     13 st       1 st     10 st   25 st 
Totalt     26 st       1 st      11 st   45 st 

 
Tabell 11 b) 
Frågeställningen var: Det är viktigt att 
 ge människor mer att säga till om Att värna om yttrandefriheten Eget alternativ Totalt 
Kvinnor     1 st       15 st     4 st    20 st 
Män      3 st        12 st     10 st    25 st 
Totalt     4 st        27 st     14 st    45 st 

 
6.21 Medborgarskap och stolthet 
Vid frågorna om att vara stolt över att vara svensk medborgare (fråga 23) var det: 20 män som var stolt över 
sitt medborgarskap, 3 män var glada och tacksamma. Bland kvinnorna var det 17 stycken som var stolta över 
att vara svensk medborgare. Frågan om att vara stolt Edsbybo (fråga 24) var det 18 stolt Edsbymän och 16 
stolta Edsbykvinnor 
 
6.22 Attitydförändring till kyrkan 
En utav frågorna (fråga 25) bestod i om svarspersonens attityd till kyrkan hade förändrats under de senaste 
tio åren. Kommentarer till hur attityden har ändrats under de 10 senaste åren: ”Mer aktiv, mer att säga till om. 
Ny kyrka och ökad gemenskap” (man, 16-25 år, Pingstförsamlingsmedlem sedan 18 år); ”Tja jag har ju 
mognat och ”upptäckt” kyrkan mer” (man, 16-25 år, Pingstförsamlingsmedlem sedan 7 år); ”Den betyder mer 
och mer för mej” (kvinna, 26-35 år, Pingstförsamlingsmedlem sedan 16 år´); ”Jag har börjat förstå mer vad 
samfundet verkligen står för, och känner en mer gemenskap än tidigare”  (kvinna, 16-25 år, 
Pingstförsamlingsmedlem sedan 7 år); ”Jag har ett större personligt ansvar nu därför att jag är 
styrelsemedlem. Det gör att jag tycker mig kunna påverka mer och ser arbetet mer ”inifrån”. Min tro har 
djupnat genom åren när jag sett att den håller att prövas i många olika förhållanden” (kvinna, 46-55 år, 
Missionsförsamlingsmedlem sedan 33 år). 
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6.23 ”Bra arbetsförhållanden” 
Till tabell 12) hör fråga 26, där svarspersonerna fick ringa in de påståenden som de tyckte hörde ihop med 
uttrycket ”bra arbetsförhållanden”.  
  20 Kvinnors svar  25 Män svar 
Bra betalt      
Trevliga arbetskamrater         4 st         2 st 
Bra arbetstider        1 st         1 st 
Ingen stress          1 st 
Trevliga arbetskamrater + 
Ingen stress 

       4 st         5 st 

Trevliga arbetskamrater + bra arbetstider        5 st         3 st 
Trevliga arbetskamrater + bra betalt        1 st         4 st 
Eget alternativ           4 st 
Alla        3 st        2 st 
Alla utom bra arbetstider        1 st  
Alla utom bra betalt        1 st        3 st 

38 personer tycker att det är viktigt med trevliga arbetskamrater, ofta i kombination med något annat, bra 
arbetstider och ingen stress, anser Ebsbyborna att ”bra arbetsförhållanden” innebär. 
 
6.24 Förtroende för olika myndigheter och institutioner 
Frågorna 27 –36 som bestod i om svarspersonen hade förtroende för samhällets olika myndigheter osv. var 
svaren lite olika, även mellan kön och ålder. Jag väljer att redovisa könen var för sig för at sedan jämföra 
Edsbyborna med Sverige 
 
Tabell 13 a) visar 20 kvinnors svar: 
Har du förtroende för: Ja Nej Eget alternativ Bortfall 
Polisen 16 st       4 st  
Rättsväsendet 9 st 3 st      8 st  
Utbildningsväsende 9 st 4 st      5 st 2 st 
Försvaret 11 st 3 st      5 st 1 st 
Kyrkan 18 st       1 st 1 st 
Fackföreningarna 4 st 9 st      6 st 1 st 
Pressen 1 st 12 st      5 st 2 st 
Riksdagen 8 at 5 st      5 st 2 st 
Statsförvaltningen 5 st 3 st      7 st 5 st 
Stora företag 7 st 5 st      4 st 4 st 

 
Tabell 13 b) visar 25 mäns svar: 
Har du förtroende för: Ja Nej Eget alternativ Bortfall 
Polisen 20 st       3 st 2 st 
Rättsväsendet 14 st 3 st      6 st 2 st 
Utbildningsväsende 15 st 4 st      4 st 2 st 
Försvaret 14 st 7 st      2 st 2 st 
Kyrkan 20 st       3 st 2 st 
Fackföreningarna 7 st 12 st      5 st 1 st 
Pressen 2 st 14 st      8 st 1 st 
Riksdagen 16 st 4 st      3 st 2 st 
Statsförvaltningen 12 st 4 st       7 st 2 st 
Stora företag 8 st 10 st      6 st 1 st 
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Tabell 13 c) redovisar könen var för sig, Edsbybor och Sveriges värden. Siffrorna är i procent (%) Siffrorna för 
Sveriges del kommer från EVSSG-studien som jag presenterade under punkt 4.5 Sverige idag. 
Har du förtroende för: 
(%) 

Edsbyns kvinnor Edsbyns män Edsbyn Sverige 

Polisen     80      80     80      78 
Rättsväsendet     45      56     51      70  
Utbildningsväsende     45      60     53      60 
Försvaret     55      56     55,6      58 
Kyrkan     90      80     84      37 
Fackföreningarna     20      28     24      47 
Pressen     5      8      7      27 
Riksdagen     40      64      53      43 
Statsförvaltningen     25      48     38      41 
Stora företag     35      32     33      36 
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7. ANALYS 
 
7.1 Sammanfattande diskussion 
Jag är född och uppvuxen i Edsbyn, centralorten i Ovanåkers kommun som ligger i Hälsingland. Edsbyn är en 
ort som gjort sig känd som ”Sveriges största by”, många känner igen orten för pinnstolar, bandy, skidor och för 
sina frikyrkor. Efter att under hösten -98, genom min B-uppsats fått kunskap hur det kyrkliga livet började i 
slutet av 1800-talet i Edsbyn, ville jag se hur religiositeten är idag hundra år senare, i slutet av 1900-talet. Jag 
hade med min undersökning en förhoppning att finna någon ev. några förklaringar till hur det ser ut idag. 
Dessutom tycker jag det är viktigt för mig att få kunskap om min hembygds historia. Mycket har hänt de 
senaste hundra åren. Jag har försökt göra en ”etic” – undersökning, genom att stå utanför församlingarna och 
se på medlemmarna och deras verksamhet och har fått en förståelse hur det religiösa livet ser ut i Edsbyn 
idag. 
 
Min problemformulering: 
”I Sverige minskar antalet kyrkligt aktiva, och hur ser det ut idag i slutet av 1900-talet” För att få en mera 
heltäckande undersökning om Edsbyn, använde jag mig utav många källor - intervjuer, frågeformulär, 
studiebesök samt litteraturstudier. 
 
För att få svar på min problemformulering, hade jag fyra huvudfrågor: 
1) Vilka församlingar finns i Edsbyn idag och vilken verksamhet har de? I Edsbyn finns det för närvarande sex 
friförsamlingar, EFS - Evangeliska Fosterlands Stiftelsen, Pingstförsamlingen, Missionsförsamlingen, 
Baptistförsamlingen, Frälsningsarmén och Woxnadalens Fria Församling. Jag genomförde undersökningen 
med studiebesök på en del utav församlingarnas möten och gudstjänster, tyvärr hann jag inte med att besöka 
EFS Woxnadalens Fria Församling. Församlingarnas verksamhet är till stor del likvärdig, de har 
söndagsgudstjänster, olika möten, ett rikt musikliv med många sångbegåvningar, ett stort engagemang för 
medmänniskor, först och främst via missionen utomlands men även för bygden, och engagerar 
församlingarna sig för många barn och ungdomar. På fredag- och lördagskvällarna har Pingstförsamlingen 
och Woxnadalens Fria Församling - varsin kväll - öppet i deras lokaler. Det är då lite äldre ungdomar som 
kommer och fikar, umgås eller bara sitter och värmer sig. Församlingarna har inget krav på att det skall vara 
någon bibel - eller Gudsundervisning, utan är det någon som vill prata om ”det som församlingen står för”, är 
det upp till ungdomarna själva. Detta ser jag som positivt, eftersom det inte finns så mycket att göra för 
bygdens ungdomar, de måste åka till närmaste större ort, Bollnäs, för att göra något. Då är det bra att 
församlingarna med deras resurser gör vad de kan och har möjlighet till, nämligen att öppna deras lokaler. Det 
kan kännas lite främmande för många att gå in i en kyrkolokal, men dessa lokaler tycker jag personligen att de 
inte ser ut som, det jag kallar en kyrkolokal. Ser man till min undersökning om varför många går med i en 
församling, så var det 17 % som gick med i en församling för att deras vänner redan var med. Jag vet inte om 
församlingarna har någon baktanke med att öppna deras lokaler just för ungdomarna, på just dessa 
veckodagar. Det är ju mer ungdomar i farten under veckosluten. Även om rekryteringen naturligt borde vara 
hos barn och ungdomar. Pingstförsamlingen består utav yngre medlemmar, och kyrkan läge, som jag ser det 
ligger ”bäst” till av alla kyrkor, den ligger ”mitt i byn”. Baptistförsamlingen har en uppåtgång med nya 
medlemmar, främst genom yngre personer. 
 
Fråga 2) handlade om församlingarnas samarbete med varandra. EKS är Edsbyns Kristna 
Samarbetskommitté jag har fått utav församlingarna själva veta att deras samarbete är mycket bra. EKS har 
två personer från varje församling och de träffas varannan månad. De har Väntjänsten tillsammans, som visar 
att församlingarna tar ett större diakonalt ansvar i samhället. De gör hembesök och ledsagarservice, öppethus 
med caféverksamhet och dagledigträffar, samt studiecirklar med rese- och gruppverksamhet. Närradion, 
Allkristna Dagen, Två körer, EKS och EKC, uppträder vid olika tillfällen. Second hand-butik som är öppen två 
dar i veckan, där församlingsmedlemmar arbetar ideellt. Dessutom träffas pastorerna eller ordföranden, varje 
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vecka, med sopplunch och träffas till stor del föra att umgås och få bättre gemenskap med, övernattning med 
bönedagar. 
 
3) Hur många kyrkligt aktiva finns det i Edsbyn idag? Här har jag gjort en avgränsning, eftersom jag inte har 
räknat med dem som är aktiva inom Svenska Kyrkan, samt att jag har bara räknat de församlingar som finns i 
Edsbyn. Med det menar jag att jag inte har tagit upp de Jehovas Vittnen eller Smyrna församlingen som ibland 
har möten i Edsbyn runt 1000 personer är aktiva medlemmar, sedan har jag inte kunnat räkna ut de 
människor som kommer på Kyrkornas aktiviteter eller de som stadigt besöker gudstjänsterna eller andra 
mötesformer 
 
4) Varför ser det ut som det gör i Edsbyn idag? I Edsbyn finns det som jag ser det två stora intressen som 
berör invånarna, det är bandyn som ALLA är engagerad i, sedan kan man inte undgå att missa när man kör 
genom Edsbyn att det finns många kyrkor. Från Kapellet till bandyplan. Dessa ord skulle bli en bra titel på en 
uppsats eller en bok. Jag har fått titeln av Rikard. (Tack Rikard!) Kapellet är det heliga medan bandyplanen är 
det profana. Dörren till kyrkan, tröskeln visar avståndet mellan de båda sätten att vara, det profana och det 
heliga. Tröskeln är på samma gång barriären, skiljelinjen, gränsen som skiljer de båda världarna åt där 
övergången från det profana äger rum.59 
 
Edsbyn har varit extremt i fråga om småföretag och frikyrkor, och lär vara den ort som har flest kyrkor till 
förhållande till antalet invånare. Den uppfattningen har jag haft sedan många år, och blev inte förvånad när jag 
läste samma påstående i Henricssons bok: ”Tur och retur Amerika”. De menar även att Edsbyn förmodligen är 
det samhälle i norrland som mest påminner om småländska Gnosjö och Anderstorp, de jämför även med orter 
i Västergötland och Västerbotten som har samma starka kombination av småföretagande och frikyrkor. I 
början av 80-talet genomfördes EVSSG-studien, en omfattande tvärnationell intervjuundersökning över 
Européernas värderingar och åsikter om arbetsliv, fritid, familjelivet, politiken, religion och moralfrågor. 
Tonvikten för denna studie låg vid moralfrågorna och religionen. Det är en ”gammal” studie, mycket har hänt, 
Palme-mordet, Aids, högre arbetslöshet, ekonomisk kris, EU osv. Men jag anser att den är fortfarande aktuell 
och väl värd att göra en jämförelse med min undersökning. Mellan Edsbybor och Svenskar. Visserligen är min 
undersökning ny och det kan ge en liten missvisande bild. Även om människans grundläggande värderingar 
och grundhållning läggs vid tidig ålder och är ungefär den samma under resten av livet. Till mitt frågeformulär 
har jag använt mig utav EVSSG-studiens frågor. De siffror för Sveriges del som jag kommer att redovisa 
nedan, är hämtad från EVSSG-studien. 
 
EVSSG-studien under 80-talet, visar att i Sverige deltar 13 % av den vuxna befolkningen i gudstjänst varje 
månad. Min undersökning visar att ca 98 % av Edsbyborna deltar i gudstjänst varje månad, det är hela 86 % 
som deltar i gudstjänst varje vecka. Kallenbergs studie under 90-talet visar en minskning på Svenskarnas 
gudstjäönstbesök,4,8 % deltar veckovis, medan det är 4,1 % som deltar månadsvis. Aktuell kyrkostatistik visar 
ett minskande deltagande i de traditionella gudstjänsterna, medan de alternativa gudstjänster, 
musikgudstjänster och konserter har ökat i besöksantal. Genom att sjunga tillsammans skapar och förstärker 
man gemenskapen i församlingen, och det är ofta det som hela församlingen är delaktig i. 52 % Svenskar tror 
på Gud, det är hela 98 % Edsbybor som tror på Gud. 
 
Att Edsbyborna tror på Gud och går oftare i kyrkan än vad Svenskar gör visar att Edsbyborna är mer kyrkligt 
aktiva än Svenskarna är. Edsbybor har högt förtroende för kyrkan och polisen medan de har lågt förtroende 
för statsförvaltningen, stora företag, fackföreningarna och för pressen. Svenskarna har lågt förtroende för 
kyrkan, stora företag och för pressen. Här visar att Edsbyborna har samma låga förtroende som de övriga 
landsborna har för stora företag och för pressen. Medan det visar en stor skillnad i kyrkans förtroende. Dessa 

                                                      
59 Eliade 1968 sid 17 
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siffror kan ha ändras för Svenskarnas del, skall jag ge mig in på spekulationer så tror jag att Svenskarna kan 
ha lägre förtroende för vissa instanser p.g.a. att det har hänt en del de senaste åren. 
 
25 % svenskar känner sig ofta ensamma, Av Edsbyborna var det 25 % kvinnor som ofta kände sig ensamma. 
Dessa kvinnor är medlemmar i församling och borde känna gemenskap. Jag vet inte hur stor andel av 
Svenskarna som är kvinnor. Det skulle vara intressant att se huruvida kvinnor känner sig mer ensam än vad 
män gör. Det finns fler kvinnor i den traditionella religiösa tron och praxis. Undersökningar har visat att de har 
flest vänner där och umgås ofta med dem 
 
Min undersökning visar att inga Edsbybor känner att deras liv är meningslöst, jämför med Svenskarnas 19 
%.Ungefär hälften av Svenskarna, 51 % tänker ofta på döden, medan för Edsbyborna är siffran relativt låg, 20 
%: Endast 15 % av svenskarna anser att kyrkan kan ge bra svar på moraliska frågor. I Edsbyn anser hela 89 
% detsamma. Kallenberg skriver i sin bok, att en högre religiös tro man har tillsammans med att man 
framhäver den personliga moralen, då ger man mindre positiva attityder för rättvisa i samhället och 
socialpolitiska insatser. Detta har, anser jag betydelse med att 43 av 45 svarspersoner i min undersökning 
tillhör någon friförsamling. Att kyrkan kan ge bra svar på andliga frågor menar 93% av Edsbyborna, för 
svenskarnas del är siffran på 37 %. 
 
Materialistiskt påstående. 58 % Edsbybor anser att det är viktigt att upprätthålla ordningen, 37 % av 
Svenskarna anser detsamma. Post-materialistiskt påstående. 60% av Edsbyborna svarade att det är viktigt att 
värna om yttrandefrihetslagen, endast 11 % av Svenskarna ansåg det. 
 
När det gäller Svenskarnas och Edsbybornas religiösa inställning, är Svenskarna mer sekulariserade än 
Edsbyborna. Gemenskapen är en stor del och med alla olika aktiviteter står församlingen för det sociala livet, 
församlingen engagerar många i körer, bibelstudier, söndagskoleundervisning. Medlemsinflytandet är mycket 
stor, ofta kallar medlemmarna själva sina pastorer, även om pastorernas ställning har stärkts. Ledarskapet är i 
huvudsak formellt och karismatiskt. I Sverige minskar antalet besökare på vanliga gudstjänster, medan 
intresset för musikgudstjänster och kulturevenemang ökar. I Edsbyn är det högt antal vid de traditionella 
gudstjänsterna, och anordnas det musikevenemang är intresset väldigt stort, det är lätt att samla Edsbyborna 
till olika tillställningar. 
 
Axelson menar i sin bok ”Mot denna FRAMTID” att alla är överens om att något radikalt håller på att hända 
med de svenska folkrörelserna, de har problem med rekryteringen, medlemmarnas aktiva insatser minskar, 
man vet inte riktigt längre vilken roll man har i samhället.60 I Edsbyn har inte alla församlingar svårt att 
rekrytera nya medlemmar. Jag tror personligen att det har att göra med åldern och familjesituation på 
församlingsmedlemmarna. De äldre har inte ork att engagera sig. Och de som är småbarnsföräldrar har ej 
heller samma tid att engagerar sig. Den religiösa synen på världen och den ideologi, som hör till den tillåter 
henne att utnyttja den individuella upplevelse, ”öppna” den mot det universella.61 
 
Min undersökning visar att det finns ett väldigt stort religiösa intresse i Edsbyn, men jag anser även att min 
undersökning inte ger en rättvis bild om det religiösa intresset i Edsbyn har ökat, minskat eller om det ligger 
på en jämn nivå. Men med min avgränsning att ej undersöka Svenska Kyrkans, samt de församlingar som 
finns men som ej har någon lokal i Edsbyn, så kan jag ge min förklaring, varför det ser ut som det gör Edsbyn 
idag, kan sammanfattas: En traditionell väckelsebygd, som engagerat många människor genom det religiösa 
beteendet, det religiösa livets uppbyggnad, religionens roll i samhället och de samhällsförändringarna som 
påverkas av det religiösa systemet och det religiösa livets utveckling. Kyrkolivet är olika intensivt i olika delar 
av landet, det finns därför mer eller mindre religiösa vitala områden. Faktum är att jag anser efter att ha gjort 
                                                      
60 Axelson 1992 sid 395 
61 Eliade 1968 sid 145 
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min fältstudie om Edsbybornas religiositet och jämfört den med Sveriges religiositet så anser jag att religionen 
har fortfarande en mycket central betydelse för Edsbyn. 
 
7.2 Forskningsfråga 
Jag förstod att min undersökning skulle visa höga siffror på religiöst liv som gudstjänstdeltagande, Guds tro 
osv. Jag tycker att jag har fått förklaring till varför det ser ut som det gör i Edsbyn idag. Men jag har i stort sett 
endast fått höra församlingsmedlemmars synpunkter och åsikter. det skulle vara väldigt intressant att göra en 
undersökning där ”hela” orten var med och svarade på frågor. Jag har insett vilket material varje församling 
har. Det är fullt möjligt att följa varje församlings utveckling och vilken påverkan det har haft för bygden. Om 
jag skulle fortsätta mina studier om Edsbyn och det religiösa liv som finns där, känner jag personligen att mitt 
intresse ligger vid EKS, Edsbyn Samarbetskommitté. Det skulle vara intressant att vara med på deras möten, 
se vilken eller vilka församlingar som har den största viljan och kraften att engagera de övriga församlingar till 
något. Jag tror att samarbetet kommer att utvecklas mera, och kanske i framtiden bildas det någon 
”gemensamhetsförsamling”, men det får framtiden utvisa. 
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Bilaga 1 – Frågeunderlag till pastor eller ordförande i varje församling 
Intervju i Edsbyn den  med pastor eller ordförande för församling: 
 
Namn 
 
Födelseår 
 
Pastor sedan 
 
Pastor i Edsbyn sedan 
 
Varför just Edsbyn, ev. kopplingar/släktingar 
 
Antal medlemmar 
 
Hur ser medlemsutvecklingen ut, fler av något av könen, äldre, yngre -barn och ungdom? 
 
Vilken verksamhet, har ni - Möten, sångkörer osv., och hur ofta? 
 
Församlingens diakonala arbete - 
familje- och föräldraarbete 
barnsång 
hembesök 
väntjänsten 
syföreningar 
 
Om jag följde med dig en typisk vecka, vad skulle jag få se dig göra och vilka erfarenheter skulle jag få se dig 
göra? 
Har ni ofta någon gästtalare? 
 
Hur är ekonomin, bidrag, kassa omslutningen 
Vilken funktion tycker du församlingen har för samhället - Edsbyn? 
 
Kan du beskriva den typiske kristna Edsbybon? 
 
Har församlingen någon åsikt om det nya kyrkobygget, den nya Pingstkyrkan? 
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Bilaga 2. - Frågeformulär 
Hejsan 
Jag heter Monica Hansson, bor för närvarande i Gävle, men är uppvuxen i Edsbyn. 
Jag studerar bl. a. ämnet religionsvetenskap på högskolan i Gävle, avsikten med mina studier är att jag skall 
undervisa på gymnasiet. Under hösten -98 skrev jag en B-uppsats om hur det religiösa livet såg ut i Edsbyn i 
slutet av 1800-talet. Nu under våren skriver jag en C-uppsats, och nu tänker jag ta reda på hur det religiösa 
livet ser ut i Edsbyn, idag år 1999. I Sverige minskar religiositeten och jag vill se hur det är i Edsbyn - om det 
minskar, ökar eller är konstant. (Min egen teori är att det religiösa livet i Edsbyn ökar). Min förhoppning är att 
jag eventuellt skall få någon slags förklaring eller teorier om varför det finns ett stort kyrkligt intresse i Edsbyn. 
Jag skulle bli både glad och tacksam om jag får störa dig i 10-15 minuter och be dig fylla i detta frågeformulär. 
Ringa in de svarsalternativ du tycker passar bäst. Om du under frågornas gång ser något som du tror jag har 
nytta av så går det bra att ringa till mig på tel. 026/19 26 24 Tack så Mycket ! 
Ålder 0- 16 - 26- 36                     46-             56-             66- 
 15 år               25 år 35 år 45 år 55 år          65 år           äldre 
 
2.  Kön  kvinna  Man 
 
3. Tillhör du någon församling, i så fall vilken? 
4. Sedan hur många år? 
5. Anledning till att du valde just denna församling är att 
Föräldrar, syskon        Att den övriga släkten  Att mina vänner 
var redan med                    var redan med                               var redan med            Eget alternativ 
 
6. Umgås du med de övriga ur församlingen på din fritid? 

ja  Nej 
 
7. Hur ofta?       Dagligen     någon gång i veckan     någon gång i månaden      eget alternativ 
 
8. Har du varit eller är du kyrkligt aktiv i någon annan församling än den du befinner dig idag? 

ja  nej 
 
9.  Hur ofta brukar du delta i någon typ av gudstjänst? 
 
varje vecka någon gång       någon gång   aldrig   eget alternativ 

i månaden           per år     
 
10. Om du inte tillhör församlingen, vilken är anledningen till att du går till kyrkan? 
     familjen övrig släkt     vänner   trevligt program                       eget alternativ 
 
11.  Anser du att kyrkan kan ge bra svar på andliga frågor? 
ja  nej  eget alternativ 
 
12.  Anser du att kyrkan kan ge bra svar på moraliska frågor? 
ja  nej  eget alternativ 
 
13.  Tänker du ofta på meningen med livet? 
ja  nej  eget alternativ 
 
14.   Känner du att livet är meningslöst? 
ja  nej  eget alternativ 
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15.   Känner du dig ensam? 
ja  nej  eget alternativ 
 
16.   Känner du ingen valfrihet i ditt liv? 
ja  nej  eget alternativ 
 
17.   Tänker du  ofta på döden? 
ja  nej  eget alternativ 
 
18.   Tror du på ett liv efter detta? 
ja  nej  eget alternativ 
 
19.   Tror du på Gud? 
ja  nej  eget alternativ 
 
20.   Vilket/vilka av följande alternativ anser du dig själv vara? 
kristen religiös troende eget alternativ  
 
21.   Ringa in det alternativ som du sympatiserar mest med! 
1) Det är viktigt att upprätthålla ordningen. 
2) Det är viktigt att bekämpa prisökningen. 
3) Eget alternativ. 
 
22.   Ringa in det alternativ som du sympatiserar mest med 
1) Det är viktigt att ge människor mer att säga till om. 
2) Det är viktigt att värna om yttrandefriheten. 
3) Eget alternativ. 
 
23. Är du stolt över att vara svensk medborgare? Eller om du är av utländsk härkomst så är frågan till dig; Är 
du stolt över ditt medborgarskap? 
ja  nej  eget alternativ 
 
24.  Är du stolt över att vara Edsbybo? 
ja  nej  eget alternativ 
 
25.  Har din attityd till kyrkan ändras under de senaste 10 åren? 
ja  nej  eget alternativ 
I så fall hur_________________________________________________ 
 
26.  Vilket/vilka påståenden tycker du hör ihop med  uttrycket: ”GODA ARBETSFÖRHÅLLANDEN”? 
bra      trevliga   bra  ingen        eget 
betalt     arbetskamrater arbetstider stress        alternativ 
 
27.  Har du  förtroende för polisen? 
ja  nej  eget alternativ 
 
28.  Har du förtroende för rättsväsendet? 
ja  nej  eget alternativ 
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29.  Har du förtroende för utbildningsväsendet? 
ja  nej  eget alternativ 
 
30.  Har du förtroende för försvaret? 
ja  nej  eget alternativ 
 
31.  Har du förtroende för kyrkan? 
ja  nej  eget alternativ 
 
32.  Har du förtroende för fackföreningarna? 
ja  nej  eget alternativ 
 
33.  Har du förtroende för pressen? 
ja  nej  eget alternativ 
 
34.  Har du förtroende för Riksdagen? 
ja  nej  eget alternativ 
 
35.  Har du förtroende för statsförvaltningen? 
ja  nej  eget alternativ 
 
36.  Har du förtroende för stora företag? 
ja  nej  eget alternativ 
 
37.  Ringa följande alternativ med den siffra som du tycker passar in på dig 
Frågan är på alla alternativen;    Hur nöjd är du med........ 
siffran 1 innebär att du är lite nöjd,  siffran 5 innebär att du är ”lagom” nöjd, 
siffran 10 innebär att du är helt nöjd 
livet som helhet  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
hemlivet 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 
hushållsekonomin  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
arbetet  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
för fem år sedan  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
för fem år framåt i tiden  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
38.  Påverkar eller har det påverkat dig, det som händer i kyrkan på något sätt dej och i så fall hur? 
39. Edsbyn har en stor kyrklig barn- och ungdomsverksamhet, hur tror du det påverkar  eller har påverkat 

barnen och ungdomarna? 
 
40. Edsbyn har en stor barn- och ungdomsverksamhet inom idrottslivet och speciellt inom bandyn, hur tror du 
det påverkar eller har påverkat barnen och ungdomarna? 
 
41. Tror du att det finns något samband mellan frikyrkorna och småföretagandet i Edsbyn? I så fall på vilket 
sätt? 
 
42. Edsbyn har ju gjort sig känt som ”Sveriges största by” och för sina pinnstolar, bandyn och dessutom för sin 
kyrkliga verksamhet. Varför tror du att det finns (har funnits) så många församlingar i en liten bygd som 
Edsbyn? 
Med andra ord varför tror du att det finns/har funnits så många kyrkligt aktiva i Edsbyn? 
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Bilaga 3. Redovisning av Församlingarnas egna svar på fem ostrukturerade frågor i frågeformuläret 
om kyrkans påverkan, kyrklig- och idrottsverksamhet för barn och ungdomar, det religiösa liv i 
Edsbyn 
 
3.1 Kyrkans påverkan på medlemmen 
Fråga 38) Påverkar eller har det påverkat dig, det som händer i kyrkan på något sätt och i så fall hur? 
 
Baptistförsamlingen 

”Positivt. Jag har arbetat på kyrkans dagis i 10 år. Jag upplever ofta uppmuntran i 
gudstjänsterna och gemenskapen” (man, 56-65 år) 
”Det som påverkar mig är det som händer i mitt personliga liv” (man, 36-45 år) 
”Jag försöker leva med i vad som sker i församlingen. Mitt liv de sista 21 åren och mina 
upplevelser har gett FRID MED GUD! Det kan låta som en klyscha men är en verklighet. Det 
ger trygghet i livet” (kvinna,56-65 år) 
”När Guds ord predikas skapas det tro. Och när jag på allvar blir Ordets görare, inte bara 
hörare, förvandlas mitt liv positivt! Detta har jag upplevt” (kvinna 66-äldre) 

 
Frälsningsarmén 

”Känner mej glad och välsignad då det kyrkliga arbetet går framåt” (kvinna, 66-äldre) 
”Nej” (kvinna56 -65år) 
”Nej” (man, 56-äldre) 
”När det gäller egna församlingar så är jag aktivt deltagande så det måste påverka mig” 

(kvinna, 66-äldre) 
 
Missionsförsamlingen: 

”Självklart har jag påverkats av livet här i kyrkan. Mer förtroende, bättre lyssnande, större 
förståelse för andra” - (man, 56-65år) 
”Debatten kring olika livfrågor/livsyttringar kan ge nya infallsvinklar och tankeställningar” 

(man, 66 –äldre) 
”Min personlighet har lyfts fram och kommit till sin rätt i detta sammanhang. De anlag och 

gåvor som jag får bruka. Det har en stor social funktion med kyrkan. Människor som jag inte 
annars skulle möta får jag nu vara tillsammans med” (kvinna,46-55år) 
”Därför att jag deltar i det mesta som händer i kyrkan” (kvinna 66-äldre) 

 
Pingstförsamlingen 
 ”Positivt” (kvinna, 36-45 år) 
 ”JA, det är mitt liv och jag lever för Jesus” (kvinna, 26-35 år) 
 ”Det hjälper mig i mitt andliga liv. Ger upplevelse och hjälp” (kvinna 16-25 år) 
 ”Ja, det har påverkat mig. Jag ser livet positivare och mer som en utmaning” (kvinna, 26-35 år) 
 ”Är änka sedan 3 år och då påverkar det mig vad som händer i kyrkan, där har jag min trygghet 

sen jag blev ensam” (kvinna, 56-65 år) 
”Ett härligt möte gör mig glad, lätt i sinnet. Turbulens, skiljaktigheter gör mig fundersam och 
nedstämd. I församlingen lever man m. Som i en familj. Vi får dela lidande o glädje. Jag är 
också sådan att jag extra lever mig in i olika situationer” (kvinna, 16-25 år) 
”Ja! Fast mer på senare år” (man, 17-25 år) 
”På ett mycket bra och positivt sätt” (man 66-äldre) 
”Gemenskapen ger trygghet i vardagen” (man 36-45 år) 
”I den här kyrkan jag tillhör (Pingstkyrkan) är jag mycket engagerad. Eftersom jag själv är med 
och påverkar händelserna, påverkas jag starkt av det som händer i kyrkan. Framförallt stärker 
samvaron med andra kristna min egen tro” (man, 36-45 år) 
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”Det sker en klar undervisning i församlingen m Bibelns budskap. Det har utan tvekan påverkat 
min människosyn. Kärlek till mina medmänniskor. De tio budordens innehåll. Mission i andra 
länder, socialt och evangeliskt” (man, 56-65 år) 
”jag blir styrkt i min vandring med Gud. Jag upplever en större och ökad gemenskap med dem 
som är med” (man, 36-45 år) 
”Ja. Kyrkan är det stora livsengagemanget. Problem där innebär stor sorg. Omvänt om det är 
framgång ger det tillfredställelse” (man, 36-45 år) 
”Ja det påverkar mig” (man, 16-25 år) 

 
Woxnadalens Fria Församling 

”En helt annan livsstil” (kvinna, 46-55 år) 
 ”Bra gemenskap, trygghet och” (kvinna, 46-55år) 
 
3.2 Kyrklig barn- och Ungdomsverksamhet 
Fråga 39) Edsbyn har en stor kyrklig barn- och ungdomsverksamhet, hur tror du det påverkar eller har 
påverkat barnen och ungdomarna? 
 
Baptistförsamlingen 

”Jag tror att det har varit positiv påverkan på alla sätt. Genom ungdomsverksamheten har 
många fått gemenskap och medlemskap i församlingen” (man, 56-65 år) 
”För dom som deltagit i det och tagit det till sig tror jag att det har bidragit till en ökad 
grundtrygghet plus mycket mer” (man, 36-45 år) 
”Positivt! Det ger gemenskap och meningsfylld sysselsättning. Dom får med sig något som 
präglar dom för resten av livet. för många ger det en tro som ger trygghet” (kvinna,56-65 år) 
”Viktigt att så in Guds Ord i barnen och ungdomarna så tidigt som möjligt. Tror att det är en för 
dem. Något som bär frukt, förr eller senare. Tillsammans med förbönen och förtroendet för oss 
kristna” (kvinna 66-äldre) 

 
EFS - Evangeliska Fosterlands Stiftelsen 

”Bland annat mindre brottslighet” (man, 56-65 år) 
”Vi är med i EFS men har låtit våra barn gå i olika söndagsskolor” (kvinna, 56-65 år) 
”Det är viktigt som en motvikt till allt annat som barn erbjuds idag” (kvinna, 36-45 år) 
”Fast vi tillhör EFS har vi sänt våra barn till söndagsskola i Pingstförsamlingen och till 
konfirmationsläsning i Svenska Kyrkan. Detta för att dom skall förstå att budskapet är ett men 
kan utformas på olika sätt, liksom vi är olika som människor. Valet måste vara deras eget” - 
 (man, 66-äldre) 

 
Frälsningsarmén 

”Det påverkar dem positivt” (kvinna, 66-äldre) 
”Positivt. Det är bra med en kristen grund, moraliskt och etiskt och andligt” –(kvinna, 66-äldre) 
”Positivt” (kvinna, 56 -65 år) 
”Barnen får tidigt lära sig rätt och fel” –(man, 66-äldre) 
”Positivt” –(man, 56-äldre) 

 
Missionsförsamlingen 

”Genom att vara i kyrkan undviker dom mycket av det som kan påverka dom destruktivt” 
 (kvinna, 66-äldre) 
”Det ger förhoppningsvis värderingar som ger livet stadga och kristna värderingar” 

(man, 66-äldre) 
 ”I stort positivt och inspirerande. Vissa undantag finns där människor farit illa!” (man, 56-65 år) 
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”Kriminaliteten är avsevärt lägre i Edsbyn. Detta tack vare den kyrkliga och frikyrkliga 
ungdomsverksamheten” (man 66-äldre) 
”Många barn och ungdomar har fått kompisar och blivit omhändertagna. De har fått lära sig 
normer som är bärande för ett samhälle. t.ex. ärlighet, arbetsamhet, solidaritet med svaga, 
möjligheter att finna en tro” (kvinna, 46-55 år) 

 
Pingstförsamlingen 

”Positivt. De kristna värderingarna, speciellt om etik och moral samt den positiva 
människosynen ”värna människan”. Är bra och positiv påverkan” (kvinna, 36-45 år) 
”De har blivit ”mer” vana och är säkert mer mottaglig för kristendomen” (kvinna, 16-25 år) 
”Förhoppningsvis gett barn och ungdomar något vettigt att göra” (man, 26-35 år) 
”Det har stor påverkan här, de får rättesnöre för livet hur de skall vara mot sig själv och andra 
(Ärliga)” (kvinna, 56-65 år) 
”Dom flesta ungdomarna/barnen får höra om Jesus och får en grundläggande kunskap om 
Jesus. Och detta kan sedan påverka deras senare liv” (kvinna, 16-25 år) 
”Genom de kyrkliga samlingarna har de en plats att gå till utan droger eller prestationstryck. 
Får barnen med sig glädje o trygghet därifrån kan de lättare stå emot grupptryck o bli en 
lugnare samhällsmedborgare. Det stora barnarbetet gör även att barn inte tycker kyrkan är 
tråkig, skrämmande, därför kan de återvända o kanske skapa en tro” (kvinna,16-25 år) 
”De får en sund livssyn tror jag” (man, 16-25 år) 

 ”Fått en tryggare uppväxt och en grund till det förmodliga kristna livet” (man, 16-25år) 
 ”Det är bra för barnen/ungd. Att få en bra start i livet” (man, 26-35 år) 
 ”Mycket positivt” (man, 66-äldre) 
 ”Positivt, ger en bra start i livet” (man, 36-45 år) 

”Barn o ungdomsverksamheten i våra kyrkor anser jag vara den viktigaste verksamheten. Utan 
den är stagnation och tillbakagång oundviklig. Det bästa vi kan ge barn och ungdomar idag är 
trygghet och den finner man i den kristna tron” (man, 36-45 år) 
”Mycket positivt. En positiv livssyn som följd. Engagemang i församlingarna t.ex. inom sången 
och musiken, osv.” (man, 56-65 år) 
”Det påverkar på ett positivt sätt. De lär sig att det finns regler för att leva. De lär sig att Gud är 
verklig genom att de ser hos äldre (ledare etc.)” (man, 36-45 år) 
”Ja, positivt” (man, 36-45 år) 
”Det är många som kunnat bilda sig en egen uppfattning om kyrkan och den kristna tron” 
 (man, 16-25 år) 

 
Woxnadalens Fria Församling 

”Positivt” (kvinna, 46-55 år) 
”Det skapar harmoniska barn och ungdomar, trygghet, ärlighet och hänsynstagande ” 

(kvinna, 46-55 år) 
 
3.3 Idrottsverksamhet för barn och ungdom 
Fråga 40) Edsbyn har en stor barn- och ungdomsverksamhet inom idrottslivet och speciellt inom bandyn, hur 
tror du det påverkar eller har påverkat barnen och ungdomarna? 
 
Baptistförsamlingen 

”Jag tror att idrott är bra för barn och ungdomar” –(man, 56-65 år) 
”Enbart positivt! Det ger dem något att göra på fritiden och lär dom att ta hänsyn till andra 
främst i lagsporten” (kvinna, 56-65 år) 
”Intresset för bandyn är ju stor, även för äldre. Barnen blir ju också där påverkade av i många 
fall sina föräldrar. Idrotten är ju nyttig för kroppen (i lagom dos) men faran finns att den kan bli 
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en ”avgud”. Det finns frestelser även inom idrotten. Vet inte om Edsbyns ungdomar påverkas 
negativt! Jag tror inte det!” (kvinna, 66-äldre) 

 
EFS 
 ”Ungdomarna har något att intressera sig för på sin fritid” (man, 56-65 år) 

”Både kyrkorna och idrotten vill barnen och ungdomarnas bästa. Beroende på förutsättningar 
och bakgrund vänder man sig till den man litar bäst på” (kvinna 56-65 år) 
”Det är positivt. Barn behöver intressen, glädjeämnen i livet” (kvinna, 36-45 år) 
”Både idrottsrörelsen och kyrkorna vill ju barnens och ungdomarnas bästa. Båda uppmuntrar 
samarbete och framsteg. Beroende på förutsättningar och bakgrund vänder man sig till den 
man litar bäst på” (man, 66-äldre) 

 
Frälsningsarmén 

”Positivt” (kvinna, 66-äldre) 
”Det är också positivt, det är bra att barn och ungdomar får vara med och ge utlopp för sina 
intressen” (kvinna, 66-äldre) 
”Det är viktigt för barn och unga att äga intresse som är sunt för både kropp och själ” 

(kvinna, 56 -65 år) 
”Fin laganda och att få hänsyn till varandra och ställa upp när det behövs” (man, 66-äldre) 
”Befrämjar kamrat- och vänskap. Positivt för sammanhållning” (man, 56-äldre) 

 
Missionsförsamlingen 
 ”Det kan ge en känsla av samhörighet i bygden oberoende av livsåskådningar” (man, 66-äldre) 
 ”Numera till det bättre” (kvinna 66-äldre) 
 ”Högst individuellt. Somliga positivt andra negativt. En del har kunnat gå vidare i idrotten andra
 utfrusna och oduglig förklarade” (man, 56-65 år) 

”Idrottens ungdomsverksamhet påverkar barn och ungdomar positivt genom att den ger 
sysselsättning och ger utlopp för aktiviteter” (man, 66-äldre) 
”Jag har själv haft barn inom bandyn. Det har varit positivt med gemenskap och motion och 
passning av tider. Det negativa är att passar du inte och håller inte måttet när det blir svårt blir 
du helt enkelt uppmanad att sluta, det är en utslagningsmekanism som är svår” 

(kvinna, 46 –55 år) 
 
Pingstförsamlingen 
 ”Ansvarskänsla, samarbetsförmåga” (man, 16-25 år) 
 ”ja, positivt” (man,36-45 år) 

”Det påverkar positivt genom att det skapas en ”vi-känsla” i Byn. Vi har något gemensamt. 
Negativt är det när publiken på hemmamatcher skriker svordomar och andra dumma saker till 
motståndarlaget och domaren – de yngre som är med tar efter – jag vet för jag jobbar på 
mellanstadieskolor i ”Byn” (man, 36-45 år) 
”Mycket positivt. Att träningsverksamhet i en byggd är till fördel för barn- och ungdomar som 
växer upp. De får lära sig ta ansvar och bli sysselsätta” (man, 56-65 år) 
”Idrottslivets barn- och ungdomsverksamhet fyller också en viktig funktion på många områden. 
Men den kan aldrig ersätta det andliga behovet som finns hos varje människa” (man, 36-45 år) 
”Positivt, ger gemenskap och bra kondition” (man, 36-45 år) 
”Mycket positivt” (man, 66 –äldre) 
”Bra för konditionen och kroppen” (man 26-35 år) 
”En positiv och social gemenskap och bättre samarbetsförmåga. Givetvis bättre koordination 
och kondition” (man, 16-25) 
”De lär sig umgås tillsammans” (man, 16-25 år) 
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”Jag spelar bandy i EIF och har gjort det länge också. Inom bandyn skapas ett engagemang o 
viss mått av moral. Det är Positivt, men här finns hela tiden tävlingsmomentet: jämförelser, följa 
vissa mönster, inte vara bra som person eller Andra kvalitéer. För att få vara m. Måste man 
vara bra. Alkoholen hänger också med. Det behöver inte skapa självförtroende eller grunder 
inför livet att delta i idrottsliv, även om jag tycker att det är nyttigt och roligt” 

(kvinna, 16-25 år) 
 ”Det är många som sportar och gillar sport” (kvinna, 16-25 år) 
 ”Det ger friskt intresse för kropp och själ, något positivt att intressera sig för” (kvinna, 56-65 år) 
 ”Förhoppningsvis gett barn och ungdomar något vettigt att göra” (kvinna, 16-25 år) 
 ”De spelar (aktiverar) sin kropp mer” (kvinna 16-25 år) 
 ”Bra. Social träning och att ta ansvar i en stor grupp” (Kvinna, 36-45 år) 
 
3.4 Samband mellan Frikyrkor och småföretag 
Fråga 41) Tror du att det finns något samband mellan frikyrkorna och småföretagandet i Edsbyn? I så fall på 
vilket sätt? 
 
Baptistförsamlingen 

”Nej” (man, 56-65 år) 
”Ja, Gud är hela livets Gud inte bara kyrkans. Han vill leda och ge visioner inom alla områden i 
tider som ligger bakom har han gett visioner som människor sedan genomförde med bl. a 
småföretagande som följd” (man, 36-45 år) 
”Jag tror på förbön. Ser man bakåt har det inte varit arbetslöshet i ”Byn” och det tror jag beror 
på att det bads på mycket för industrier och arbetsledare. Det flesta (eller alla) industrier ägdes 
ju av ”Byfolk” och det blev mer personligt. Visst ”bes” det idag också men vi behöver nog lägga 
på ett kol, samt att börja tänka och prata positivt, leva efter mottot ”Edsbyn vill och kan” 

(kvinna,56-65 år) 
”Tror inte det! Nej!” (kvinna 66-äldre) 

 
Frälsningsarmén 

”Under den senaste tiden har det väl varit några gemensamma ansträngningar för att tala om 
arbetslöshet m m” (kvinna, 66-äldre) 
”ja, vi troende beder mycket för företagen i Edsbyn med omnejd och det tror jag dom alla har 
gott av” (kvinna, 66-äldre) 
”Nej” (kvinna, 56 -65 år) 
”Många medlemmar är småföretagare” (man, 56-äldre) 

 
EFS 

”Det kan skapas en viss framtidstro så att man vågar satsa” (man, 56-65 år) 
”Det vet jag inte” (kvinna, 36-45 år) 
”Historiskt sett, ja. ”Bröderna” i församlingen litade på varandra och vågade satsa prestige och 
pengar på varandra. Förtroende är en ovärderlig tillgång för allt företagande. Frånvaron av 
riktigt stora företag på trakten har gett initiativ” (man, 66-äldre) 

 
Missionsförsamlingen 

”Det är klart verifierat, att orter med stor frikyrklighet också uppvisar en rik flora av 
småföretagare. Kanske mer uttalat tidigare, eftersom de stora industrierna har köpt upp flera 
småföretag. Har med företagsklimatet att göra” (man, 66-äldre) 
”Människor som har en tro utvecklas och har en trygghet som gör att de vågar satsa. De ser en 
mening med livet och orkar förhoppningsvis även ta en smäll om det inte fungerar. Du har även 
en möjlighet att be för ditt företag. (Kvinna, 46-55 år) 

 47 



”Ja, arbetsmoralen och ansvar. Inga strejker har förekommit. God anda och idérikedom som 
betytt mer jobb” (man, 56-65 år) 
”Vet inte” (kvinna 66-äldre) 
”Ja, Hög arbetsmoral. God affärsetik. Goda kontakter småföretagare emellan och med 
kommunens beslutande organ och tjänstemän” (man, 66-äldre) 

 
Pingstförsamlingen 
 ”Jag vet inte” (man, 16-25 år) 
 ”Ja, människor formats i att vara ärliga och arbetsamma” (man, 36-45 år) 

”Man vill ha en ”ökad omsättning” Kyrkorna vill ha fler människor (De ska förståss bli kvar i 
församlingen) Företagen vill få in mer pengar! mao Man har ett mål med verksamheten” 

(man,36-45 år) 
”Jag tror att ansvarskännande människor med ett starkt engagemang i olika sammanhang 
påverkar en byggd. Frikyrkolivet i Edsbyn inget undantag. Industrins framväxt i Sverige har 
påverkats av frikyrkligt engagerade människor, så även i Edsbyn. Idag finns 
småföretagarinitiativet på många ”händer” (man, 36-45 år) 
”Engagerade kristna människor blir ofta kreativa även i andra sammanhang. Det är likadant i 
flera samhällen i t. ex Småland med stor ”frikykotäthet”, där är också småföretagandet utbrett. 
Jag är också övertygad om att ett samhälle med många kristna ger välsignelse åt hela 
samhällslivet” (man, 36-45 år) 
”Vet ej” (man, 36-45 år) 
”Kanske lite! I Sverige vill man satsa på bägge” (man, 16-25 år) 
”Vet ej” (man, 16-25 år) 
”Det beror på hur bra kontakter man har med ”dom”, (ex. chefen….)” (kvinna, 16-25 år) 
”Inte så insatt, det finns småföretagare i kyrkorna det vet jag men jag ser inget samband, för 
vilket yrke man har avgör inte att man blir m. I en kyrka. Att småföretagare behöver framtidstro 
är ju säkert, kanske vågar de en kristen mer?!” (kvinna, 16-25 år) 
”Kyrkorna har ju i förbön burit fram småföretagandet i byn och arbetet + arbetslösheten” 

(kvinna, 66-äldre) 
 ”Drivkraft” (kvinna, 16-25 år) 
 ”I så fall om ngt ska göras så kan de sponsra varandra” (kvinna, 16-25 år) 

”Ja, jag tror att Gud välsignar på ett sätt som är svårt att förklara i ord. I en kristen församling 
(speciellt frikyrka) lär man sig ställa upp för varandra och att jobba och ”dela med sig”, bra för 
en egen företagare. Många bedjande människor, positivt för bygden” 

(kvinna, 36-45 år) 
 
Woxnadalens Fria Församling 

”Det är mycket bön för småföretagen i Edsbyn vilket jag har påverkat positivt ” 
(kvinna, 46-55 år) 

”Jag tror företagen blir välsignade genom kristna. Dom får förbön” (kvinna, 46-55 år) 
 

3.5 Medlemmarna om Edsbyns religiösa liv 
Fråga 42) Edsbyn har ju gjort sig känt som ”Sveriges största by” och för sina pinnstolar, bandyn och dessutom 
för sin kyrkliga verksamhet. Varför tror du att det finns (har funnits) så många församlingar i en liten by som 
Edsbyn? 
Med andra ord varför tror du att det finns/har funnits så många kyrkligt aktiva i Edsbyn? 
 
Baptistförsamlingen 

”Edsbytrakten har flera gånger besökts av det som vi kallar väckelse d. v. s många människor 
upplevt ånger och behov av syndernas förlåtelse och därför sökt sej kyrkorna. Varm, levande 
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kristendom tror jag kan ha påverkat den här bygden. Ytterst är det Guds verk och svårt att 
förklara” (man, 56-65 år) 
”Edsbyn (Ovanåker) är ju en gammal väckelsebygd och människor har sett förändringarna hos 
dom som blivit frälsta. Detta har naturligtvis präglat kommande släkten. Dessutom har 
församlingarna varit livaktiga och har ett stort engagemang på många områden. På senaste tid 
bl. a flyktingarna och ungdomsverksamheter. Vi kanske har en bra marknadsföring” 

(kvinna,56-65 år) 
”Det är säkert väckelsetider. Guds Ande har verkat och människor fått uppleva omvändelse. 
Och Anden verkar idag. Därigenom vill människorna tjäna Gud, som vill att alla människor ska 
bli frälsta. Kyrkorna har säkert var och en sin speciella uppgift” (kvinna 66-äldre) 

 
EFS 

”Edsbyn är en typisk väckelsebygd och har varit det i många år” (man, 56-65 år) 
”Har man som jag ett intellektuellt stimulerande arbete, behöver man en lugn bönevrå för att 
samla kraft, till veckan och tacka för det som varit. Har man ett monotomt arbete behöver man 
få ”leva ut” på helgen bland likasinnade. Vi människor är ju som tur är så olika. 
Företagsamheten har också bidragit till alla 17 kyrkorna i Ovanåker” (man, 66-äldre) 

 
Frälsningsarmén 

”Jag tror att kyrkorna har haft en stor uppgift att fylla för att skapa trygghet för människorna och 
att barn och ungdomar har genom sina föräldrar sett vikten av detta. Att det finns många olika 
församlingar är ingen nackdel, vi människor är olika och kan på så sätt finna just den plats där 
vi hör hemma. Vi har ju ett gott samarbete” (kvinna, 66-äldre) 
”Svårt att svara på varför det har varit och är så många församlingar jag upplever att det finns 
plats för alla. Vi har ju samma Herre och samma mål. Jag tror att skulle det vara en stor 
friförsamling, då skulle det bli många passiva medlemmar” (kvinna, 66-äldre) 
”Många människor med starka viljor och engagemang för ”sin” sak har delat upp befolkningen i 
många samfund och sekter” (kvinna, 56 -65 år) 
”Ja, kan det vara så att ”Kristi kärlek tvingar (har tvingat) mig”? (man, 66-äldre) 
”Personlig uppfattning om tro. Varje församling har haft sin dragningskraft och har fortfarande. 
Trygghet” (man, 56-äldre) 

 
Missionsförsamlingen 

”Svårt att besvara. En vacker natur, närhet till andra byar. Resliga och betrodda 
kommunpolitiker. Goda ”försörjningsmöjligheter”. En inneboende känsla av att livet är en Guds 
gåva” (man, 66-äldre) 
”Det vet bara Gud, som slösat så mycket nåd över bygden” (kvinna, 66-äldre) 
”Självständiga människor, en viss envishet samtidigt som ledare dykt upp och splittrat. Dålig 
kyrkohistorisk kunskap och bibelkunskap. Längtan efter nya upplevelser och en viss 
kortsiktighet i tänkandet” (man, 66-äldre) 
”Det har varit stora väckelser som har gått fram i bygden. Människor med olika bakgrund och 
starka viljor har svårt att samsas under ”samma tak”. Det har nog blivit nya församlingar 
ganska naturligt, jag ser det inte som en nackdel. Vi samarbetar ekumeniskt numer” 

(kvinna, 46-55 år) 
”Där det finns många kristna, där finns det också många åsikter och tolkningar. Kanske är det 
orsaken till många församlingar” (man, 66-äldre) 

 
Pingstförsamlingen 
 ”Väckelse genom tiden” (man, 16-25 år) 
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”Det har varit många bedjare under åren. Det har funnits en ”folklighet” som slagit igenom. 
Förkunnare med egen profil har funnits här t. ex Svanberg, sedan 40 –talet, ”Bolags-Anders” 
40-60-talet, Georg Larsson nu-90-tal m fl. m. Fl. (man, 36-45 år) 
”Upprepade andliga väckelser” (man, 36-45 år) 
”Vi är en väckelsebygd” (man, 16-25 år) 
”Började för länge sedan när det grundades många mindre bönehus. Detta fortsatte att växa 
och resulterade till många församlingar” (man, 16-25 år) 
”Många olika typer av människor som vill ha olika struktur på verksamheter och därför valt olika 
sätt att bedriva verksamhet. Samarbetet mellan församlingarna har varit bra och särskilt under 
de senaste 30 åren” (man, 66-äldre) 
”Antagligen för att dom inte fick plats i en kyrka. Människor har behövt Gudskontakt och 
mening med livet. En väckelse har då drabbat Edsbyn med omnejd” (man, 36-35 år) 
”Jag tror inte att det har att göra med människors kynne eller tradition att göra. Som kristen tror 
jag att det har helt och hållet med Gud nåd att göra. Han har under årens lopp låtit väckelser 
dra fram i den här byn. Det är frukter från dessa väckelser som gör att vi ännu idag har många 
kristna i vår bygd” (man, 36-45 år) 
”Det har följt generationer sen långt tillbaka. Och så finns det en stark vilja i Edsbyn. (Edsbyn 
vill och kan)” (kvinna, 56-65 år) 
”Stark tradition, levande andlighet, väckelse” (kvinna, 16-25 år) 
”Tänker inte på det så ofta, har inte heller kommit på någon slutsats” (kvinna 16-25 år) 
”Väckelsebygd, det lever nog kvar än idag” (kvinna, 26-35 år) 
”Därför att människorna är mer öppna för Gud! Och tar emot Jesus som sin frälsare” 

(kvinna 16-25 år) 
”Många ”väckelser” har gått fram i bygden där många omvänt sig till Jesus. A) Vi är olika till 
läggningar även som kristna, därför kan det vara positivt med mer än en församling så alla kan 
känna sig hemma någonstans” (kvinna, 36-45 år) 
”Väckelser och engagemanget har i denna bygd ”vattnats” och getts näring under i stort sett 
hela 1900-talet. Olika sanningar har betonats i väckelserna som gått fram. En del har tryggt 
stannat kvar i etablerade församlingar, andra har gått vidare in i nya församlingar med ”nya” 
inriktningar. Det som präglat församlingarna i Edsbyn är också viljan att samarbeta, även med 
SV. Kyrkan, i ett stort och fint ekumeniskt samarbete som växt fram genom åren” 

(man56-65 år) 
 
Woxnadalens Fria Församling 

”Alla i församlingarna ber om väckelse och Gud hör bön, därför blir många frälsta” 
  (man 46-55 år) 

”Det är en väckelsebygd” (kvinna, 46-55 år) 
”Gud vill göra något speciellt i den här bygden. Jag tror på väckelse som ska börja i 
Woxnadalen, och sedan över hela landet” (kvinna, 46-55 år) 
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SAMMANFATTNING


Den tid vi lever i ger oss ständigt ny information och kunskap om den förändring samhället gör. Våra privata förändringar, värderingar och vår livsstil förändras i takt med att samhället ändras. Förut var det kyrkan som påverkade människans tro och livsstil, men genom sekulariseringen ändrades tankesättet. Väckelserörelsernas uppkomst och utveckling hör ihop med de samhällsförändringar som ägde rum i mitten av 1800-talet. I många församlingar läggs tyngdpunkten vid individens personliga omvändelse – en ”pånyttfödelse” som skall påverka hela vardagen. I Hälsingland utvecklades en folklig läsarverksamhet som gav en miljö av emmigration och väckelse.

I Hälsingland ligger även Edsbyn med sina drygt 7000 invånare som gjort sig känd sedan 40-talet som ”Sveriges största by” samt för sin bandy, sina pinnstolar och även för sin frikyrkliga verksamhet. 1980 fanns 16 olika friförsamlingar med nära 2000 medlemmar, det var då var tredje eller var fjärde person som var anslutna. Flertalet studier visar ett minskande religiöst engagemang i Sverige. Både det yttre kollektiva och det inre privata religiösa engagemanget har halverats under de senaste sex decennierna. Jag har valt att undersöka hur det religiösa engagemanget ser ut i Edsbyn, för att sedan jämföra med Sverige. Jag valde Edsbyn eftersom det är min hembygd. Det har gjort att mitt arbete har varit väldigt givande, intressant och roligt. Jag har haft lätt att få kontakt med medlemmar i olika församlingar.

I Edsbyn finns det för närvarande förutom Svenska Kyrkan, sex friförsamlingar dessa är EFS – Evangeliska Fosterlands Stiftelsen, Missionskyrkan, Pingstförsamlingen, Baptistförsamlingen-Salemkyrkan, Frälsningsarmén, Woxnadalens Fria Församling. Undersökningen genomfördes genom litteraturstudier om Edsbyn och Sveriges religiositet, samt genom intervjuer med ansvariga personer från varje frireligiöst församling. Dessutom ett frågeformulär som medlemmar ur varje församling svarade på.


Församlingarna arbetar på ungefär lika sätt, de har olika ”inriktningar”.

Missionskyrkan är kyrkan som ligger i norra delen av orten, en kyrka som står för öppenhet, ”människornas kyrka”, som gör att människor vågar sig dit.


Baptistförsamlingen ligger på ett stort bostadsområde - Lillbo, där de når väldigt många människor, deras tonvikt är vid bön, eftersom de ber för olika ändamål. De har exempelvis en morgon i veckan (tisdag) där de ber för bygden.

Pingstkyrkan är den nyaste av dem alla, deras kyrka stod färdigbyggd i november –98. Den ligger mitt längs Långgatan i centrala Edsbyn, med dess läge, nybyggnad och deras fräscha stora lokaler, når de alla Edsbybor. Deras vilja är att kyrkan skall betraktas som ”ett öppet hus för ALLA”.


EFS – Evangeliska Fosterlands Stiftelsen är en liten församling, med en kyrka, byggd på 20-talet ”Betlehemskyrkan”, som ligger även längs Långgatan men mer åt den norra delen. Den ligger nära den största grundskolan och gymnasieskolan. Deras församling är en gren inom Svenska Kyrkan, men deras verksamhet ligger nära Missionsförsamlingens verksamhet. EFS är en flexibel församling.


Frälsningsarmén även den en liten församling, som har många äldre medlemmar. De står för trygghet, glädje, hjälpsamhet och är alltid beredda på vittnelse. ”En soldat står för något”.


Woxnadalens Fria Församling är ny, liten, öppen församling. De tillhör organisationen ”Livets Ord” och hyr lokaler i busstationen av X-trafik, vid södra torget. Deras centrala läge vid ungdomsgården ”Södran” har gjort att de har ett Café, som är öppet på Fredagskvällar, inriktad mest mot ungdomar eftersom de anpassar öppettider efter dem.
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1. BAKGRUND


Jag studerar bl. a. ämnet religionsvetenskap på högskolan i Gävle. Avsikten med mina studier är att jag så småningom skall undervisa i ämnet. När jag skulle skriva min 5 poängs B-uppsats i samma ämne under hösten 1998, valde jag att skriva om ”Det kyrkliga livet i Edsbyn i slutet av 1800-talet”. Valet av ämne föll sig helt naturligt för mig eftersom jag är född och uppvuxen i Edsbyn. Edsbyn har sedan 40-talet kallats för ”Sveriges största by” och är känt för flera olika saker, sina pinnstolar, skidor, bandy och sina frikyrkor.


Jag har som barn och ungdom varit aktiv i flertalet kyrkliga verksamheter. Det har varit scouter, söndagsskola, sångkörer, tonår, och andra barn och ungdomssamlingar. Anledningen till att jag deltog i dessa verksamheter var till stor del för att ha något att göra, de flesta av mina kamrater var också med. Dessa verksamheter hade de flesta församlingarna, varav jag och mina kompisar hade något att göra i stort sett varje dag. Detta med att vi var i en kyrka och hade en bönestund tog jag inte så allvarligt på, det skulle ju bara vara så. Till kontrast till församlingarnas verksamhet har vi bandyn som intresserar de flesta i bygden, redan som barnsben börjar många att träna och spela bandy.


Nu när jag har blivit vuxen inser jag att detta har påverkat mig till den livssyn jag har, även om jag inte tillhör någon församling förutom Svenska Kyrkan. Så tycker jag att den ”kyrkliga andan” som finns i Edsbyn har påverkat mig positivt. När jag var liten hade jag känslan av att varje Edsbybo hade någon sorts kontakt med frikyrkorna, och jag har under större delen av mitt vuxna liv undrat över hur det kan komma sig att det finns så många kyrkligt aktiva i Edsbyn.

2. PROBLEMFORMULERING, FRÅGESTÄLLNING, SYFTE, AVGRÄNSNING, DISPOSITION, RELIABILITET OCH VALIDITET


2.1 Problemformulering


I Sverige minskar antalet kyrkligt aktiva och hur ser det ut i Edsbyn i dag i slutet av 1900-talet? Eftersom Edsbyn, har varit en stark väckelsebygd, så vill jag undersöka hur intresset för det kyrkliga livet och dess gemenskap är. För att sedan jämföra med Sverige och svenskarnas intresse för det kyrkliga livet.


2.2 Frågeställningar


1) Vilka församlingar finns i Edsbyn idag och vilken sorts verksamhet har de?Jag vill se vilka församlingar som finns i Edsbyn idag och se hur deras verksamhet fungerar.

2) Hur stor är samarbetet mellan de olika församlingarna i Edsbyn? Jag vill undersöka om det finns ett samarbete mellan församlingarna i Edsbyn och hur pass stort eller litet samarbete de har med varandra.

3) Hur många kyrkligt aktiva finns det i Edsbyn idag? Jag vill undersöka hur många som är aktiv inom de frireligiösa församlingarna som finns i Edsbyn. Och min förhoppning med uppsatsen att jag kan finna någon förklaring/anledning till varför det finns så många kyrkligt aktiva i Edsbyn idag?

4) Varför ser det ut som det gör i Edsbyn idag, orsaker? Jag vill undersöka situationen i Edsbyn idag för att se om det är att de småföretag som finns i bygden har något förhållande till det frireligiösa livet

2.3 Syfte


Syftet med uppsatsen och undersökningen är att jämföra det kristna livet i Edsbyn i förhållande till Sverige och förhoppningsvis få olika förklaringar till dagsläget i det religiösa livet i Edsbyn. ”Att lära känna den religiösa människans situation och hennes andliga universum betyder ett framsteg i vår allmänna människokunskap.”


2.4 Avgränsning


För att få en helhet har jag använt mig av intervjuer, frågeformulär, studiebesök och litteratur som behandlar ämnet. I min undersökning har jag intervjuat pastorer och ordföranden i olika församlingar i Edsbyn. Jag har ställt samma frågor till var och en (se bilaga 1) Jag har lämnat ett anonymt frågeformulär (se bilaga 2) där frivilliga personer har fyllt i. Dessutom har jag deltagit i flertalet gudstjänster, för att på så sätt få en upplevelse och se hur det i verkligheten är. Jag har tyvärr inte deltagit vid samtliga församlingars sammankomster, p.g.a. tidsbrist. De församlingar vars möten jag inte har deltagit möten vid är Woxnadalens fria församling och EFS.

2.5 Disposition


I de olika kapitlen behandlas följande:


Kapitel 1:
Bakgrunden till mitt intresse för uppsatsen, vilka frågor jag skall studera, uppsatsens syfte och vad jag har avgränsat mig till att undersöka.


Kapitel 2:
Metodavsnitt.


Beskriver vilka datainsamlingar jag har använt mig utav och på vilket sätt jag har genomfört mina intervjuer.


Kapitel 3-4:
Teoriavsnitt.


Ger en kort beskrivning på frikyrkorörelsens tillkomst i Sverige. Tar upp olika undersökningar som andra forskare gjort. Beskriver orten Edsbyn och lite historia.


Kapitel 5-6:
Empiriavsnitt.


Beskriver varje församlings verksamhet. Tar upp samarbetet mellan de olika församlingarna i Edsbyn.

Kapitel 7:
Analys, tar upp mitt frågeformulär och jämför med Sverige, och avslutande diskussion.

2.6 Metod


Eftersom jag är uppvuxen i Edsbyn och större delen av mina släktingar bor runt omkring i bygden, har mitt intresse varit väldigt stort, det kan ha påverkat dels min syn, min roll i intervjuandet, mitt sätt att ta kontakt med intervjupersonerna och dessutom mitt sätt att skriva. Jag hoppas att det inte har påverkat mitt arbete negativt utan enbart positivt. Jag har försökt att vara objektiv i min undersökning, och haft på mig helt ofärgade glasögon. Det har visserligen varit svårt, eftersom en del av mina släktingar, bekanta och vänner tillhör olika församlingar. Eftersom mitt syfte med uppsatsen är att redogöra för Edsbyns religiösa liv i slutet av 1900-talet och jämföra med Sveriges religiösa liv, och efter att ha insett att församlingarna i Edsbyn kan samarbeta väldigt bra. Insåg jag att undersökningen lämpligen borde genomföras på ett kvalitativt sätt. En beskrivande, deskriptiv undersökning kan vara bra att använda då man vill ge en så bra och upplysande bild över en viss situation som möjligt.

Det underlättar för mig som gör undersökningen för att sedan göra analysen och dra eventuella slutsatser, om man får fram en rättvisande bakgrundsbild över den miljö som man har undersökt och beskrivit. Jag har studerat litteratur som jag hittat på högskolans bibliotek, fjärrlånat från andra bibliotek (efter sökning via Libris), samt fått tips om litteratur av mina handledare Martin Holmberg och Peter Södergård. En del litteratur som jag har använt mig av hittade jag i källförteckningen på andra böcker. Den litteratur jag har använt mig av berör dels Edsbybydens historia, samt hur religiositeten ser ut i Sverige och jag har tittat och jämfört olika undersökningar som andra författare, forskare gjort. Förutom litteraturstudier har jag använt mig av intervjuer. Där jag har intervjuat pastorer och ordförande från församlingar i Edsbyn.


Jag har använt mig av huvudsakligen ett strukturerat frågeformulär som jag har givit varje församling i Edsbyn, där frivilliga medlemmar svarade på mina frågor. Jag använde mig av denna typ av frågeformulär för att jag dels ville få fler människors synpunkter och åsikter, dels för att jag tycker att jag har god kännedom om bygden och dess församlingar. Jag använde mig även av fe ostrukturerade frågor i frågeformuläret där jag frågade om varje persons åsikt och orsak till Edsbyns situation. Jag tänkte använda mig av dessa frågor eftersom jag ville få fler idéer som jag ev. senare kunde undersöka.


För att förklara Edsbyns Kyrkliga liv som jag tycker är ett fenomen i sig så använder jag mig av kvalitativa metoder som innebär att man syftar på att beskriva ett fenomen och dess egenskaper så grundligt som möjligt.
 Jag bifogar en karta över Edsbyn (bilaga 4), där kyrkorna är markerade. Enligt författaren Yin bör man med en fallstudie använda fler än en källa. När man undersöker bör man gå igenom flera olika informationsmaterial, verksamhetsberättelser, arbetsmaterial förutom den litteratur som man studerar.
 Jag anser själv att jag har arbetat på detta sätt.


2.7 Reliabilitet och validitet


Med Reliabilitet och tillförlitlighet menas när man gör en undersökning vid en viss tidsperiod och samma resultat skall vara vid nästa undersökning. Då brukar man kalla undersökningen för stabil, som inte blir utsatt för olika typer av förändringar - den är statisk. Min undersökning är inte stabil på det sättet, eftersom jag har använt mig av intervjuer och frågeformulär till människor. Människor är inte statiska, de gör hela tiden nya upptäckter och upplever hela tiden nya erfarenheter. Det innebär att en fråga eller en åsikt kan ändras. Vid hög Reliabilitet är situationen så standardiserad som möjligt, som vid kvalitativa intervjuer inte är. Där det krävs en låg grad av standardisering. Ofta menar man med validitet, giltighet att frågan ska mäta det den är avsedd att mäta.

Vid kvalitativa intervjuer försöker man få reda på vad en person menar eller hur personer uppfattar en händelse, en företeelse, och avsikten är inte att mäta något. Ett sätt att öka trovärdigheten i en kvalitativ intervju kan vara att ställa många följdfrågor och inte så många ”påstående”-frågor eller ”jag förstår”-yttranden.


Jag anser att mina intervjuer har låg reliabilitet eftersom intervjupersonerna inte kommer att ge samma svar vid en ny intervju om exempelvis ett år. Även om reliabiliteten är låg så anser jag att det finns hög trovärdighet i intervjuerna bland annat för att jag intervjuade personer som hade relevans med och var väl insatta i församlingarnas arbete och detta ledde till att jag ställde en del följdfrågor. Och för att få en bra och kompletterande syn av församlingarnas verksamhet så deltog jag i några församlingsgudstjänster, tyvärr har jag inte deltagit i Gudstjänster som EFS och Woxnadalens Fria Församling har haft, detta på grund av till stor del tidsmässiga skäl. Det har gett mig en uppfattning om församlingarnas gudstjänster och andra sammankomster, deras verksamhet, sammanhållning, medlemmar och samarbetet med de andra församlingarna. Detta tycker jag ökar uppsatsens trovärdighet.


3. PRESENTATION AV LITTERATUR OCH KÄLLOR


3.1 Frågeformuläret


Jag har inte kunnat kontrollera om frågorna i frågeformuläret har uppfattats korrekt på det sätt som jag hade avsikt till, samt att jag inte får någon kommentar till svaren. Läsaren bör därför inte räkna med att jag har fått en sammanhängande beskrivning av hur och varför det ser ut som det gör i Edsbyn idag. Utlämnandet av formulären skedde lite olika.


På Missionsförsamlingen var jag själv närvarande och delade slumpvis ut formulären under kyrkkaffet efter att pastorn förklarat mitt ärende. Medlemmarna fick drygt tre veckor på sig att fylla i formulären. På Pingstförsamlingen var jag närvarande på ett möte, och lämnade några formulär själv, samt att jag gav ungdomsledaren resterande formulär och han förmedlade dem vidare. Medlemmarna fick två veckor på sig att fylla i formulären.

På Salem kyrkan lämnade jag formulären till kyrkan, pastorn skulle förmedla dem vidare till medlemmarna. De fick fyra veckor på sig att fylla i formulären. Till Woxnadalens fria församling, EFS och Frälsningsarmén lämnade jag även formulären till pastorn eller ordföranden som förmedlade dem vidare. Medlemmarna fick tre veckor på sig att fylla i formulären.


Jag använde mig av flera olika sätt att dela ut formulären, detta med att jag delade ut formulären själv, kändes inte bra eftersom jag ville att de medlemmar som fyllde i formuläret skulle vara helt anonyma för mig. Jag valde då att få hjälp med utdelningen av frågeformulären. Dessutom berodde det dels på en kostnadsfråga samt på hur ofta jag for upp till Edsbyn. Jag tyckte att det var bäst om jag kom själv och hämtade formulären, än om jag skulle ha bett de olika församlingarna om att posta formulären till mig.


Fördelarna med att medlemmarna fick ganska lång tid på sig att fylla i formulären var att de kunde sitta ned i lugn och ro utan stress, kunna tänka efter och fundera innan de bestämde sig för lämpligt svarsalternativ. Samt att jag slapp intervjueffekten, och att kostnaden blev lägre när jag själv delade ut och hämtade formulären. Nackdelen med att dela ut frågeformulär för att sedan komma och hämta dem är att det blev ett litet bortfall, men eftersom jag hade räknat med det när jag delade ut formulären, eftersom jag delade ut fler exemplar än vad jag hade tänkt behöva för undersökningen. En viss del av frågeformuläret jag som bilaga 3.


3.2 Intervjuerna


Vid intervjuerna har jag förberett frågorna före intervjun och tog först kontakt med dem via telefon, dels angående tillåtelse att lämna ut frågeformulär och intervju. Eftersom jag har personliga kontakter och har deltagit som barn i stort sett varje församling, fann jag det lättare att intervjua pastorerna i respektive församling. Jag hade varit i lokalerna tidigare, förutom den nya Pingstkyrkan. Intervjusituationen blev den s.k.. Jungianska - jag mötte intervjupersonerna som jämbördiga på lika villkor, med en ömsesidig och vardaglig kommunikation. Som man kan benämna som en verklig dialog. Detta kan ha gjort att jag med mitt personliga engagemang kan ha påverkat intervjupersonerna.


Fördelen med intervjuer är att man genast kan diskutera en ny fråga som kommer upp under intervjuandets gång. Det finns också möjlighet att ”fånga” upp olika attityder och känslor, vilket inte går att göra när man använder sig utav frågeformulär. Nackdelen med intervjuer är att man omedvetet kan ha påverkat sina intervjupersoner på ett eller annat sätt som kan vara svårt att undvika, men det måste man ändå tänka på när man läser uppsatsen.


Jag använde mig av ostrukturerade och öppna frågor för att pastorn eller ordföranden fritt kunde berätta om församlingens verksamhet och samarbete med andra församlingar. För att få en bättre förståelse av deras svar följde jag ibland upp med nya frågor. Även om jag i förväg hade gjort upp frågorna. Jag gjorde intervjuerna löpande under uppsatsskrivandet och varje intervju tog cirka 1 -1 ½ timme att genomföra. När intervjuerna var färdiga gick jag först igenom anteckningarna för att sedan skriva ner en kort sammanfattning av intervjun. Intervjupersonerna ansåg inte att de behövde läsa igenom det jag sammanfattat under intervjun, utan de nöjde sig med att få en färdigskriven uppsats. Detta gjorde att jag antecknade mycket noggrant under intervjun.


Intervjuer bör genomföras så begripliga som möjligt och helst skall man inte använda sig av fackutryck eller svåra ord. Man behöver heller inte skriva ut intervjuerna ord för ord utan man kan istället välja att skriva vissa avsnitt som man tycker är viktiga och sammanfatta resterande av intervjun.


3.3 Litteraturen


Den litteratur som jag har använt mig utav har jag funnit tillförlitlig och trovärdig. Jag ger inte någon ytterligare presentation utan hänvisar till litteraturlistan och uppsatsen genom notanvisningar.

4. TEORIAVSNITT

4.1 Teori - Samhället


Vi lever i ett samhälle där lusten att bevara och skapa traditioner är stor. Människor bär med sig ett omfattande kulturellt bagage i form av erfarenheter och inlärda färdigheter, rutiner, handgrepp och föreställningar om hur livet bör levas. Detta kunskapskapital förändras ständigt, vissa förlorar mening, glöms bort eller stuvas undan. Detta kallar vi för ”vår svenska kultur”. Kulturer är ett ”utanpåverk”. En svensk lever med en stark övertygelse att alla människor i grund och botten är lika. Kulturer blir då hellre en utvecklingsfråga än någonting annat.
 En svensk lär sig från barnsben att ta vara på din förmåga och du blir en svår överträffad taktiker! På så sätt kan du vinna ett helt krig, inte bara enstaka slag.


Thorleif Pettersson menar i sin bok ”Bakom dubbla lås” att det svenska samhället upplevs som speciellt, människorna har en syn om något ”typiskt svenskt”. Att Svenskar kan ha en syn på sig själva som ”världsförbättrare” och att världen borde rätta sig efter ”den svenska modellen” eller den svenska ”lyckliga demokratin”. Dessa uppfattningar om en viss särställning och någon speciell uppgift menar religionssociologen Göran Gustafsson,
 kan därför betraktas som en del i en ”sekulär nationalism”, som börjar närma sig det kyrkliga systemet. Han ger exempel på vid skolavslutningar och svenska flaggans dag (numera Sveriges nationaldag) som har inslag av andlig anknytning. Därför börjar den sekulära nationalismen framträda i förening med andra ”heliga” värden.


Eliade menar att det finns två sätt att vara i världen: det heliga och det profana. Dessa sätt att vara i världen angår alla som vill lära känna den mänskliga existensens alla dimensioner.

”De traditionsbundna samhällenas människa är visserligen Homo religiosus, men hennes sätt att förhålla sig fogar in sig inom ramen för det allmänna mänskliga förhållningssättet, och blir därmed även föremål för den filosofiska antropologin, fenomenologin och psykologin”.


Eliade menar att en kyrka representerar ett avbrott i det profana rummet i en modern stad, representerar den gudstjänst, som äger rum innanför dess murar ett avbrott i det profana tidsförloppet. Det är inte längre nuets historiska tid som är närvarande utan Kristi historiska existens, den tid som helgats genom hans förkunnelse, hans lidande, hans död och uppståndelse”.
 Den religiösa upplevelsen har blivit mer konkret, dvs. den är på ett intimare sätt förbundet med livet.
 En rent privat upplevelse: frälsningen är en fråga som rör människan och hennes gud. Och i bästa fall känner sig människan sig ansvarig inte bara inför Gud utan även inför historien.


4.2 Sverige och folkrörelserna


Allmänt om väckelserörelser. Väckelserörelserna är tillsammans med nykterhetsrörelsen och arbetsrörelsen Sveriges stora folkrörelser. Dessa rörelsers uppkomst och utveckling hör ihop med de samhällsförändringar som ägde rum i mitten av 1800-talet.
 Konflikten mellan arbetarklassen och kyrkan i Sverige började bland grupper där frågan om status, ekonomisk, social och politisk blivit akut.
 Under perioden 1850- till 1920 tar Sverige definitivt steget in i industrialiseringen, även om jordbruket och skogsbruket fortfarande är det som sysselsätter människorna mest. De demokratiska idéerna börjar slå rot i vårt land.
 1943 skrev folkbildaren E. H. Thörnberg ”Folkrörelser i Sverige” där han studerar de tre svenska folkrörelserna: frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen Han säger:


”att en folkrörelse är organiserad i strävanden i samband med vissa intressen, att var och en som är intresserad av något - Jesus, nykterhet, makt åt arbetarklassen etc. organiserar sig och bildar en förening, är med i en folkrörelse”.


Religionfrihetskraven i Sverige var starkt inspirerade från USA. En viktig betydelse blev att folkrörelserna gav otaliga Svenskar en möjlighet att i föreningen eller församlingen få praktisera demokrati.
 Flertalet trossamfund är förutom Svenska Kyrkan verksamma i landet och har varit det under lång tid. Det finns evangeliska frikyrkor, t.ex. Svenska Missionsförbundet, Pingströrelsen, Svenska Baptistsamfundet och Frälsningsarmén. Det finns även trossamfund med annan bekännelse än den kristna, t.ex. judiska och muslimska.


Det finns ett nära samband mellan emigration och folkrörelsernas uppkomst, så man kan säga att det demokratiska Sverige har sitt ursprung längs norrlandskusten. Frihetskraven var starkast i Norrland, som främst genom Gävleborgs län hade inledningsvis största utvandringen till Amerika. Förändringen drevs fram av människorna själva, i kamp mot en konservativ överhet. USA-impulserna betydde mycket för uppkomsten och utvecklingen av otaliga företag. Sverige förvandlades till ett modernt industriland och kunde förvånande snabbt gå från fattigdom till välfärd.


I många religiösa församlingar fäster man stor vikt vid individens personliga omvändelse - en pånyttfödelse som ska påverka hela vardagens livsföring. Det skapas inte bara nya normer för hur människan skall bete sig, utan även former för kontroll av hur dessa normer efterlevs inom församlingen. Under århundrandets lopp har den kyrkliga verksamheten haft stor betydelse för den svenska samhällsutvecklingen.

Vårt samhälle har påverkats starkt av kristendomen. Idag har staten en positiv inställning till en religiös verksamhet med hänsyn till bl. a. dess betydelsefulla sociala funktion, men även ha respekt för de medborgare som inte ansluter sig till en religiös verksamhet. I vårt moderna samhälle bör inte staten ta hänsyn till ett visst samfund, utan hålla sig neutral i förhållandet till olika trossamfund.


I vissa avseenden kan man påstå att det religiösa livet i slutet av 1900-talet speglar religiositeten i slutet av 1800-talet. Då hade socknarna upphört att ge den sociala identitet som gavs förut till medborgarna. Lagstiftningen förändrades och gav medborgarna möjlighet att engagera sig i de folkrörelser som växte fram. Under slutet av 1900-talet har gudstjänstdeltagandet och olika kyrkliga förrättningar minskat till följd av att Svenska kyrkans monopolsituation har slutgiltigt har hävts.


4.3 Edsbyn och ortens kyrkliga liv


Edsbyn är idag centralort i Ovanåkers Kommun. Samhället ligger i Voxnadalen, som är en utpräglad skogsbygd. Själva tätorten har idag drygt 7 000 invånare. Huvudnäringen består av skogsbruk, jordbruk och dess förädlingar och även annan tillverkningsindustri. När och hur kristendomen kom till Sydvästra Hälsingland är oklart, men någon gång omkring 1200-talet byggdes den första kyrkan, och den hamnade i Alfta, år 1621 byggdes det ett litet kapell i Edsbyn.
 Antalet kapell och kyrkobyggnader har varierat i bygden fram till nu. 1980 fanns 16 olika samfund med nära 2000 medlemmar som innebär att var tredje eller var fjärde person var ansluten till ett sådant.
 Emigrationen, folkrörelserna och demokratiseringen av Sverige har ett nära samband. Allt verkar börja i Norrland, som därmed skulle vara själva källan till landets omgestaltning.


4.4 Småföretag och frikyrkor


Två Gävle-författare Ingvar Henricsson och Hans Lindblad har skrivit en bok om utvandrarna som förändrade Sverige - ”Tur och retur Amerika”, där de menar att inget försök har gjorts att klarlägga hur ”återvändare” startade företag eller hur andra USA-impulser kunde ge upphov till nyföretagande. Amerika blev en alltmer förebild för folkets breda lagar, samtidigt som Sverige styrdes av en liten grupp som hämtade sina förebilder från det kejserliga Tyskland med dess disciplin, motstånd mot demokrati och förhärligande av överheten. Att neka människor inflytande motiverades med att bara de privilegierade förstod att tyda det andliga och upphöjda i staten. Uppsalateologerna, främst genom professor A F Beckman, sedermera biskop i Härnösand och Skara och de framväxande frikyrkorna pekade fram mot ett nytt samhälle. Norrland var ett slags ”enklav” för friare tankar. I Hälsingland utvecklades en folklig läsarverksamhet som gav den miljö i vilken emmigrationen startade. I samma ögonblick godtogs tanken att religionen är den enskildes privata angelägenhet blir denna i princip en fråga mellan Gud och människa. Därmed tappade överhetssamhället hela sin legitimitet. Den byggde ju på att överst fanns Gud, därunder kungen, varefter det blev ordervägar ner till den enskilde.


De nämner Edsbyn som ligger i Ovanåkers kommun där Alfta socken numera tillhör, Alfta var den bygd där de första massutvandrarna ägde rum, genom Erik Jansarna. Erik Janson, en religiös ledare som under några år var verksam i Hälsingland, främst i Alfta gjorde genom egna initiativ och genom samhällets tvång, sig känd först och främst för det stora bokbålet och sedan för sin utvandring till Amerika. (Läs vidare i ”Erik Janssons äventyr i voxnadalen och övriga hälsingland” sammanställt av Lars-Åke Wångstedt 4:e upplagan 1998)

De menar även att Edsbyn har varit extremt i fråga om både småföretag och frikyrkor. Edsbyn lär vara den ort som har flest kyrkor i förhållande till invånarantalet. Orter i Småland, Västergötland och Västerbotten har samma starka kombination av småföretagande och frikyrkor. Henricsson menar därför att det finns ett självklart samband.
 De stöder sin teori efter Erik Dahméns doktorsavhandling ”Svensk industriell företagarverksamhet” (1950) som behandlar den industriella utvecklingen 1919-1939. De menar att det är två iakttagelser i avhandlingen som stöder deras teori. Bl. a de som startade företag ville ofta inte låna pengar, de satsade sparade eller ärvda pengar. Ingen annan finansieringsform tycks i kvantitativ betydelse kunna mäta sig med egna insatser, utan hela företagarfamiljens arbetsinsats på övertid skulle ett stort antal av de nya företagarna aldrig ha kommit till stånd. Den andra iakttagelsen var att den helt dominerande delen av företagsgrundarna varit arbetare. Det finns en hel data om Svenska ingenjörer som varit i USA, men ingenjörer startar sällan företag. De vill bli konstruktörer eller chefer, de vill inte ”stå i en källare” för till en början ingen eller liten ersättning.


Edsbyn är förmodligen det samhälle i norrland som mest påminner om småländska Gnosjö och Anderstorp när det handlar om företagsamhet. Samband mellan småföretag och emigration kan man se enklast genom s.k. ”återvändare”. Många frikyrkliga som varit i Amerika och återvänt bildade många småföretag. Bl. a kan nämnas Erik Öhman med familj, som for till Amerika 1916, men måste återvända hem p.g.a. sjukdom. Efter hemkomsten byggde Öhman upp en smedja i amerikans stil, han startade sedan bygdens första bilverkstad.

Edsbyns största gestalt vad gäller nyföretagsamhet var byggmästare Olof Johansson (1867-1933), en torparson från bygden. Han ritade själv de hus han byggde, bevarade ritningar visar att han var ansvarig för 92 bostadshus, 64 ladugårdar, 26 missionshus, 21 fabriker och broar samt 11 skolhus. Det var till stor del lokala beställare, men de missionshus han ritade var åt olika församlingar runt om i landet., även i Stockholmstrakten. Han hade även jordbruk och en affär för byggnadsmaterial. År 1900 startade han en snickerifabrik, året efter Edsbyns skidfabrik, 1912 Edsbyns träförädlingsfabrik för tillverkning av björkfaner och 1913 Edsbyns cementfabrik. Han stod bakom tillkomsten av Edsbyns elverk och han var pådrivande när samhället fick järnväg. Johansson var även missionsförbundare och satt som frisinnad riksdagsman och började skriva bygdens historia. Han reste även till Amerika.


4.5 Sverige idag


Efter 1951 års religionsfrihetsreform har några rättsliga hinder mot att bilda trossamfund - eller att etablera ett internationellt trossamfund inte förlegat. Någon särskild rättslig form för trossamfunden har emellertid inte erbjudits, utan dessa har i formella sammanhang fått uppträda som ideella föreningar eller stiftelser. Successivt har de övriga trossamfunden getts olika former av erkännande från statens sida. Bl. a har numera åtskilliga trossamfund vigselrätt, de har även rätt att anordna enskild begravning. Det är inte ovanligt att medlemmarna i de evangeliska frikyrkorna också tillhör Svenska Kyrkan, det förekommer även dubbla medlemskap mellan olika frikyrkor förekommer.


Den religiösa situationen har sedan 80-talet förändras genom att den generella tendensen av gudstjänster och arrangemang som kräver religiösa ställningstaganden och djupare engagemang minskade mest, medan musikgudstjänster och kulturevenemang, där mer vaga religiösa upplevelser berördes ökade. Även om den religiösa situationen i landet inte är enhetlig. Eftersom det skiljer sig mellan stad och landsbygd, män och kvinnor, yngre och äldre och även mellan olika geografiska områden i landet. Det kyrkliga intresset började minska mest i städerna. Kyrkolivet är också olika intensivt i olika delar av landet, man kan därför tala om mer eller mindre religiösa vitala områden.


Den tid som vi lever i ger oss ständigt ny information och kunskap om den förändring som samhället gör. Våra privata förändringar, värderingar och vår livsstil förändras i takt med att samhället ändras. Förut påverkade kyrkan människornas tro och livsstil, men i och med sekulariseringen förändrades sättet att tänka. Relationen mellan kyrkan och människorna har ändrats, även om 87 % av den svenska befolkningen tillhör Svenska kyrkan.


Det individuella religiösa engagemanget har enligt en rad studier en fortgående avkristning i Sverige. Både det yttre kollektiva och det inre privata religiösa engagemanget har halverats under de sex senaste decennierna.

1980-talets utveckling är inget undantag, andelen som inte omfattar någon gudstro och som aldrig besöker gudstjänster har ökat från ca 30 % till 40 %. Men när det gäller det religiösa engagemanget noteras en liten ökning av intresset för livsfrågorna.
 Kyrkobyggnader är för många en plats där viktiga händelser sker, och kristen tro är för många svenskar förknippad med frågor om lydnad, över- och underordning.


Berndt Gustafsson skriver i ”Religion och samhälle”, att det finns fyra s. k problemkretsar som påverkar varandra i strukturellt, funktionsmässigt och dynamiskt hänseende. Det är följande problemkretsar:


· Det religiösa beteendet som socialt beteende, vilka faktorer och allmänna samband som ligger bakom.


· Det religiösa livets struktur (uppbyggnad) organisationstyper och organisationsformer, frågor om administration och ledarskap, auktoritet och gruppstruktur, men även frågor om religiös påverkan och kommunikation och sociala faktorer i det religiösa tänkandet.


· Religionens roll i samhället, som det ekonomiska systemet, den politiska strukturen och familjeinstutionen eller hela samhället.


· Religion och samhällsförändring, menas med hur samhällsförändringarna påverkas av det religiösa systemet, och det religiösa livets utveckling.


Liksom författaren Eliade menar att det alltså finns skillnader i den religiösa upplevelsen, som har sin förklaring i ekonomiska, kulturella och sociala, kort sagt historiska faktorer.
 En omfattande tvärnationell intervjuundersökning genomfördes i början av 80-talet, EVSSG-studien där ett femtontal länder deltog. Studien handlade om värderingar och åsikter om:


· arbetslivet


· fritiden


· familjelivet


· politiken

· religiositeten


· moralfrågorna


Frågor om moral och religiositeten prioriterades. Studien har i efterhand kritiserats för att ha varit alltför ateoretiskt anlagd med begrepp som ”värde” och ”värderingsförändring”.)
 Jag kommer i analysen (punkt 7) använda mig av denna studies resultat och jämföra med min undersökning. Studien kom fram till att Sverige tillsammans med Danmark med något undantag hade de lägsta andelar av kyrkligt eller religiöst engagemang. Därav kan man säga att Sverige tillsammans med Danmark är de mest sekulariserade länderna i Europa. Medan intresset för livsfrågor var lika stort som övriga Europa. Svenskarna är intresserade av livsfrågor men de tycker inte att kyrkorna kan ge tillfredställande svar. Därför behöver inte sekularisering innebära att livfrågorna inte är intressanta eller moralisk ”slapphet”.


Våren 1993 genomförde SIFO en undersökning om svenskarnas mat och matvanor. Undersökningen genomfördes med slummässigt urval i åldrarna 15 - 75 år, av de utskickade enkäterna var det 69 % som svarade. Författarna Kallenberg, Bråkenhielm och Larsson fick använda frågor inom två intresseområden, dels om olika aspekter om hälsan samt om livsåskådningar. Flera av de frågor som de använde hade redan använts i tidigare undersökningar.


I många internationella studier har människors kyrkobesök ofta varit det enda sättet att mäta människors religiösa liv, detta sätt har kritiserats eftersom beteendet uppfattats mer som objektivt ”mätbart” jämfört med de idéer och ideal människor har.


En utav frågorna författarna ställde löd: Hur ofta deltar Du i gudstjänster eller liknande i något religiöst samfund?

Svarsalternativen:


En gång per vecka, 4,8%


En gång per månad 4,1%


Några gånger per år 17,3%


Mycket sällan 42%


Aldrig 31,8%


Av aktuell kyrkostatistik minskar deltagandet i de traditionella gudstjänsterna, medan de alternativa gudstjänster, musikgudstjänster och konserter noterar ökade besöksantal. Det finns fler kvinnor i den traditionella religiösa tron och praxis. Undersökningen visar också att de har flest vänner där och träffar dem ofta, dessutom så lockar den traditionella tron de äldre.
 I Sverige är det väldigt få människor som bekänner sig till den gudsbild som är central inom kristendomen, nämligen tron på en personlig GUD - endast 15 %, medan tron på någon slags ande eller livskraft är betydligt högre 35% (Resultat ur EVSSG-studien 1990). År 1990 var denna siffra ännu högre, 44 %. Denna siffra sjönk tre år senare 1993 med 9 % ner till 35 %, orsaken till denna minskning är svårförklarig men under denna period drabbades Sverige av en svår ekonomisk kris med dramatiskt stigande arbetslöshet. Kallenberg m.fl. menar att vid krislägen dras uppmärksamheten bort från andliga frågor även om det vid svåra kriser och katastrofer, nästan utan undantag väcks de existentiella frågorna till liv.


Eliade har gjort en undersökning som framförallt visar ”att den religiösa människan alltid strävar efter att leva i ett heligt universum och att följaktligen, den som lever i en avsakraliserad värld hennes upplevelse är av ett annat slag än hos en människa utan religiös känsla”.
 I Kallenbergs bok läser jag:

”Ju högre grad av religiös tro och framhävande av personlig moral, desto lägre benägenhet att ge uttryck åt positiva attityder till rättvisa i samhället och socialpolitiska insatser. En sådan kombination av attityder är vanlig bland amerikaner, medan svenskar och danskar är mindre religiösa och samtidigt mer engagerade i sociala rättvisefrågor”.


I Jensens bok står det om ”det meningstydande spåret” som innebär att en del av sociologin går ut på det som handlar om människor och den sociala verklighet som människorna skapar. Medan den Weberska metoden syftar på att man måste ha en förståelse av människors handlingar som måste buga på en förståelse av handlingens mening och på sannolikheten av att handlingen förlöper på samma sätt om den upprepas.
 Eliade skriver:


”Att människan i de arkaiska samhällena har en strävan att leva I de heliga i intim närhet till vigda föremål” han menar att det är lätt att förstå eftersom ”för alla samhällena före den moderna tiden är det HELIGA detsamma som kraft och i sista hand den absoluta realiteten. Det heliga är mättat med ”vara”. Helig kraft betyder realitet, evighet och verkande kraft i förening”.


Eliade menar också att:

”Den religiösa människans längtan att framleva ett liv i det heliga är en längtan att leva i en objektiv realitet, inte förbli fången i subjektiva upplevelsers ändlösa aktivitet, att stå i en verklig och verkningskraftig - inte en illusorisk - värld. Denna längtan får sitt starkaste utryck i den religiösa människans behov att leva i en sakral värld, alltså i ett heligt rum.


Under 1980-talet har det religiösa engagemanget försvagat samtidigt som en strängare sexualmoral och mer traditionell familjesyn har vuxit fram, men det är ingen dramatisk utveckling. Det tyder på att utvecklingen kommer att fortsätta att minska i samma riktning och med samma långsamma takt.
 Axelson menar i sin bok ”Mot denna FRAMTID” att alla är överens om att något radikalt håller på att hända med de svenska folkrörelserna, de har problem med rekryteringen, medlemmarnas aktiva insatser minskar, man vet inte riktigt längre vilken roll man har i samhället.
 Den religiösa synen på världen och den ideologi, som hör till den tillåter henne att utnyttja den individuella upplevelse, ”öppna” den mot det universella.


5. EDSBYNS FRIFÖRSAMLINGAR OCH DERAS SAMARBETE

5.1 Anders Anens - EFS/Evangeliska Fosterlands Stiftelsen


Anens är ordförande i EFS, och har varit det sedan -97, efter att den förre ordföranden blev sjuk, Anens var då vice ordföranden. Han har hand om de ”praktiska delarna” och inom styrelsen hjälps man åt med allt arbete (det är ingen hierarki).Församlingen har en deltidspastor som även reser en hel del. Anens blev upp vuxen i församlingen och har varit aktiv barn- och ungdomsledare, efter viss tids vistelse på annan ort, vid hemflytten var det naturligt att valet blev EFS: Församlingen består av 36 medlemmar, många äldre. Kvinnorna överväger till ca 60 %. Medlemsutvecklingen kan jämföras med en svag utförsbacke, det som fylls på är för lite i förhållande till de som avlider, det är ett typiskt glesbygds problem - arbetslöshet och brist på utbildning.


EFS verksamhet. De har en mera enkel typ av gudstjänstfirande än Svenska kyrkan, med ”lekmanna-känslan”, det ideella arbetet. De har möten i den egna kyrkan - Betlehemskyrkan, 2 gemensamma möten/månad med Svenska kyrkan, där de är båda i Betlehemskyrkan och Svenska kyrkans lokaler vid S:t Olofs Kapell. Ett Månadsmöte som är en typ av föreningsmöte, där olika saker tas upp, en enkel form 1 gång/månaden. Kvällsmöten sker ofta under helgen i samband med eventuell någon gäst utifrån. ”Söndagskväll” med Svenska Kyrkan, det kan hända att de har någon fäbodsgudstjänst under sommaren, de har hållit till i en liten by utanför orten - Grängsbo.


Barn- och ungdomsarbete har de en kväll/veckan. Det är en ”öppet hus”-kväll med två ålders inriktningar: Åk 4 - 6, även äldre, mellan 18.30 - 20.30. Antalet barn varierar beroende på skolarbete och dylikt, mellan 15-25 barn deltar. För högstadie-/gymnasieungdomar har de innebandy mellan 19.00-21.30. det är 8-10 ungdomar ibland några fler som kommer. De barn- och ungdomar som kommer till EFS aktiviteter har nästan helt uteslutande föräldrar som inte är församlingsmedlemmar. De har en syförening, Sångkör - en del är med i Svenska kyrkan, ibland är en del med i EKS-kören som är en flexibel kör. De stöder missionen utomlands.

Kyrkan är byggd under 20-talet och under en tid har Smyrna-församlingen hyrt den för deras sammankomster, de har annars sin verksamhet förlagd i Långhed, en bit utanför Alfta, inom Ovanåkers kommun. En stor övervikt av medlemmarna vill sälja kyrkan eftersom de har en god framförhållning. Anens menar att om 10 år så har de äldre i församlingen blivit ännu äldre och orkar då naturligtvis inte med att engagera sig på samma sätt som nu, och då kanske det blir svårare att driva kyrkan osv.

En opartisk värderare, värderade kyrkan och EFS lade priset under värderarens pris och EFS skall under sommaren sälja kyrkan till Smyrna-församlingen. Valet blev naturlig, eftersom Smyrna-församlingen har använt deras kyrka under en längre tid. EFS skall flytta sin verksamhet till S:t Olofs kapell.


Anens menar att:


”vart ’man’ har börjat vara med i någon församling så fortsätter man i samma, hade ’man’ börjat vara med i någon annan så hade det sett annorlunda ut”


5.2 Gunhild Eriksson - Frälsningsarmén

Gunhild är den i församlingen som tar hand om studenters olika frågor. Hon har varit med i Frälsningsarmén sedan - 39. Hon påverkades redan som barn av ”soldaterna”, även om hennes föräldrar var aktiva inom Missionsförbundet. Församlingen i Edsbyn är liten och slog sig samman med avdelningen i Bollnäs 1996. De är ett 30-tal soldater, mest äldre, ej så många yrkesverksamma yngre. Det är mer kvinnor, eftersom inom Frälsningsarmén får kvinnorna ett större utrymme. Deras verksamhet består av vanliga möten, Hemförbundet är till för äldre människor och ger en social gemenskap. De har ”Julgryte-insamlingen” - en annan slogan är ”Håll grytan kokande”


Eriksson har varit inom scout, nying (vargungar), men har p. g. a sjukdom slutat. De har en sånggrupp med blandade medlemmar. Till söndagsgudstjänsten, kommer det alltid någon som inte tillhör församlingen. De har även övriga möten, med gäster från andra församlingar, symöten, månadsvis sker hjälptruppens sammankomster, det är en utomstående supportförening till Frälsningsarmén, och de hjälper till ekonomiskt, Församlingen har även en vår- och höstfest med hemförbundet. Samt att det varje år sker ”vännernas fest”- som organiseras av utomstående, det tiggs ihop olika gåvor, besökarna köper s.k. ”åror” som det lottas ut vinster på, denna fest är mycket välbesökt, under 1998 kom det in 43 000 kronor, inklusive ett lotteri, flertalet kommer någon timme före. Ekonomin går ihop eftersom de för närvarande inte har en heltids avlönande officer. Det är mycket administrativt arbete, för kassören osv. Revisorer från huvudorganisationen kommer 2 ggr/år och granskar deras ekonomi. Hörselskadades lokalförening hyr lokalen för deras möten/träffar, eftersom lokalen har väldigt bra hörslingor inbyggda i väggen för hörselapparat.

De flesta räknar med att Frälsningsarmén finns, som en självklarhet, eftersom de brukar gå ut särskilt under sommartid, där de syns och hörs. Eriksson menar att en frälsningssoldat står för trygghet, de är glad och hjälpsamma, de är alltid beredda att vittna och de gör störst nytta bland folket. En soldat är en person som står för något. I mindre församlingar ges det ett större ansvar åt varje medlem, och det menar Eriksson är positivt.

5.3 Thomas Henning - Pingstförsamlingen


Henning har varit pastor sedan 1973. Han kom till Edsbyns pingstförsamling, efter en förfrågan från församlingsmedlemmarna år 1992. Henning menar att efter att den nya kyrkan byggts så har möjligheterna för församlingen att bli ett ”All aktivitets hus” ökat. Henning kallar det själv för en ”Nätverksbyggande kyrka”. Denna ide kommer ursprungligen från en välkänd församlingsmedlem - Dan Arvidsson, han är tyvärr avliden, men var en av församlingens förgrundsfigurer. Hennings och församlingen ideologi är att kyrkan skall vara en öppen plats, ett ”Hus För Alla”, en ”församling som bygger broar”. Eftersom kyrkan är ”vid gatan” så har den blivit nästan den starkaste församlingen på att driva olika projekt.


Kyrkobygget. Sedan mitten av 1980-talet har församlingen diskuterat en rustning av kyrkan eller en byggnad av en ny kyrka. Ett arbetsutskott, en s.k. ”referensgrupp” tillsattes och det gjordes kostnadsberäkningar för en rustning av kyrkan. Det upptäcktes fukt och mögelskador i källaren på kyrkan och frågan om ett nybygge behandlades I Maj -97 på ett möte fick medlemmarna rösta om eventuellt nybygge. 75-80 % av medlemmarna röstade för förslaget om ett nybygge, under förutsättningar att den ekonomiska kalkylen på ca 16 miljoner följdes. I september samma år var den färdiga kalkylen på ett kyrkobygge klart, totala kostnaden stannade vid 17 miljoner kronor. Lånedel för själva kyrkodelen kostade 3 miljoner kronor. För närvarande har kyrkan en lånedel på 9 miljoner kronor, deras budget ligger på att amortera 400 000 kronor/år. Den gamla kyrkan revs efter trettonhelgen i januari -98, den sista gudstjänsten var 12 december -97, och den nya kyrkan var klar i mitten av november -98. Invigningen var under första advents-helgen. Bygget gav bygden ca 10 arbetstillfällen, och församlingen sökte bidra för arbetslösa arbetare, hos länsarbetsnämnden. Våningarna ovanför kyrksalen finns det 8 lägenheter, varav alla är uthyrda. Församlingen sköter om städ- och vaktmästeridelen. Kommunen hyr lokaler till den kommunala barnomsorgen. Det finns även en Cafédel som är öppen för alla.


Församlingens verksamhet - För närvarade har församlingen 289 medlemmar. Majoriteten av medlemmarna är bland de yngre. Medlemsrekryteringen är konstant. Församlingen har gudstjänster, bönesamlingar, bibelstudier, bönegrupper som träffas i hemmen, barnarbetet sker i olika former - söndagsskola, spädbarnssång, ”Royal” för barn mellan 8-12 år, Tonår, Ungdomssamlingar osv. Under sommaren sker det friluftsmöten som samordnas med andra församlingarna och fäbodträffar. Henning har en vision att utnyttja planen vid kyrkoentrén till friluftsmöten och på så sätt nå ut med budskapet till fler Edsbybor. Församlingen har även konstutställningar och vem som helst kan hyra lokalerna. Musikverksamheten är stor, med många olika övningar. De har olika typer av körer - barnkör, ungdomskörer, en vanlig kör, en blåsorkester. Församlingen har många solister, en FUB-kör en kör för förståndshandikappade. De har natt möte en gång i månaden sker klockan 23.00, med musik. På Lördagskvällar är det ett musikcafé som är en variant av ”öppen ungdomsgård” där det kan vara upp till 120 ungdomar som kommer in, och fikar, pratar, tittar på tv, spelar bordtennis eller bara umgås.

Det är 175 barn och ungdomar som är inskriven för regelbunden verksamhet, större delen av dessa barn och ungdomar har inte föräldrar som är medlemmar i församlingen, det är en liten övervägande del av flickor som besöker aktiviteterna. Missionsarbetet är stort och sker i Tanzania, Sri Lanka - ”Fridsro”, och även en nationell pastor i Japan

Hennings arbetsuppgifter består i att han för det mesta finns tillgänglig på sitt ”rum” i kyrkan, där alla kan nå honom. Att träffa de övriga pastorerna i Edsbyn. Det är ofta olika telefonsammanträden, andra kontakter som dopsamtal, hembesök, bön- och bibelsamtal, och administration. Han driver ett nytt projekt ”Fridlyst” som handlar om barns rättigheter, ett nätverk som satsar på att lyfta fram barn som far illa, oftast p.g.a. vuxnas ”fel”. Henning trycker att församlingen förmedlar en positiv och glad anda.


5.4 Ragnar Karsbo - Woxnadalens Fria Församling


Den här församlingen beskriver jag lite kortfattat, eftersom det är en rätt så ny församling i Edsbyn. Församlingen började med en bönegrupp, det var medlemmar ur andra församlingar, två familjer som kände att ett behov att starta upp. Från början höll de till i hemmen, men nu hyr av X-trafik en lokal i busstationen, vid södra torget. Medlemsantalet har varit upp till ca 60 stycken men för närvarande är de 31 stycken, de flesta som har gått ut är utflyttade till Uppsala, för att gå bibelskolan där.

Församlingens verksamhet är ungefär som livets Ords. De har ett söndagsmöte med i stort sett 100 % uppslutning, bönekväll på tisdagar, ibland kan de ha möte på lördagskväll. De kan också ha extra möten när församlingen får besök av någon talare. Barnmöten har de till och från beroende på om församlingen har barn i de åldrarna.


Deras mission är att de har underhåll till ett par i Vietnam, operation ”Jawotinski” - hjälper ryska judar tillbaka till Israel. I slutet av -89 till -91 hade de långtradare som for ner till Rumänien och Polen. Församlingen tar upp offer efter tycke. En ekonomisk redovisning sker månadsvis, samt alla beslut sker via församlingen. Ungdomarna har deras verksamhet med Baptistförsamlingen, de har haft ett café som varit öppet hela veckorna, men nu har de bara öppet på fredagskvällarna. Lokalen ligger bredvid ungdomsgården ”Södran”, och församlingen anser att de vill bjud ungdomarna på fika – de som vill komma in och värma sig, umgås eller prata. De kan vara de som har druckit lite alkohol som inte kommer in på ungdomsgården, då går de in på caféet istället, polisen kommer och besöker lokalen under kvällen. De varierar sitt öppethållande beroende på hur många ungdomar som är i farten. Det kan gå ganska ”vilt” till med ungdomarna utanför och när caféet är öppet så har det ”dämpats´” en del. Även många andra församlingsmedlemmar besöker caféet. Karsbo menar att deras församling har en social betydelse och önskar att alla skall bli frälsta eftersom himlen är öppen för alla.

Han kallar sig själv som både ordförande och pastor, han jobbar heltid sedan två år som elektriker (förut var han halvtidspastor), och har varit ungdomsledare i en annan församling sedan –79. De är en liten församling och församlingen anser med deras ekonomi att det är bättre att de stöder missionen än avlönar en heltidspastor, MEN förhoppningen och målet är att avlöna en heltidspastor. Karsbo menar att han vill jobba mer profant, träffa andra, jobbet som elektriker innebär en viss isolering. Han säger också att lovprisning är bättre än offer, man skall välsigna ekonomin och stötta de som har det svårt. Det är bättre med handling även om det ibland kan vara ”jobbigare”.

Församlingsmedlemmarna verkligen är stabila och står med båda fötterna på jorden, de vet verkligen vad de vill, ibland kan han önska att det skulle vara fler s.k. ”känslomänniskor” med i församlingen. Han avslutar med att Gud bor i kroppen och det visar människorna med att bilda församlingar, och att frälsning innebär att man vågar göra något och satsa framåt.

5.5 Kjell Rodheim - Baptistförsamlingen/Salemkyrkan

Rodheim har varit pastor i 26 år och kom till Edsbyförsamlingen för 1 1/5 år sedan. Han fick förfrågan från medlemmarna, han har tidigare haft en koppling till församlingen via familjen.

Församlingens verksamhet. För närvarande finns det ca 140 medlemmar, en övervägande del är de äldre, medan det är en jämn fördelning mellan könen. Ungdomsrekryteringstrenden pekar uppåt, det ser Rodheim som något positivt, de som går ur församlingen är de äldre som avlider. Församlingens tonvikt ligger på bibelundervisning. De planerar att under hösten börja en bibelskola för alla, där de tänker använda sig av Woxnadalens Fria Församling, det ger kontaktskap. ”minns du”-sångar kvällar, gemenskapskvällar, gudstjänster, andra möten. De försöker få in allmänheten, mycket såg- och musikbegåvningar inom församlingen som ligger vid medelåldern, systragruppen, med handarbete och insamling, hembesök. En stor vikt läggs även på bönesamlingar. På mornarna har de en Morgonbönemöte, där de ber för bygden. Det är ganska god uppslutning på sammankomsterna, även på ungdomssammankomsterna. Detta präglar hela församlingen.


Ungdomsarbetet, med söndagsskola som ligger parallellt med gudstjänsten. De har vissa temaveckor med gästtalare, gästsångare, sångkvällar anordnas. Kommunen hyr lokal till barnomsorgen, och församlingen har haft ett ”eget” dagis sedan 10 år tillbaka. De har ett starkt missionsengagemang, och har 2 egna familjer som är ute och missionerar, Mongoliet och Thailand, de stöder även Svenska turistkyrkan på Kanarieöarna. Det är starka, bra sidor hos en liten församling. Varje år har församlingen en egen insamling - ”Bröd till bröder”, och har haft det under en ganska lång tid. Totalt har de samlat in 1 miljon kronor. Under fjolåret samlades det in 80 000 kronor. Det är Orange-röda sparbössor som delas ut i bygden för att sedan samla in dem på olika sätt, via gudstjänsmöten eller genom ideellt arbetande församlingsmedlemmar (eldsjälar) som knackar dörr


Rodheim menar att församlingen är en ”brobyggar-församling”, de stöttar, lyfter bygden och andra församlingar. Församlingen känner mycket för bygden, därav bönemötet i bygdens anda, de arbetar för en enhet och är med och stöttar, medlemmarna är trogna i gemensamma samlingar. Kyrkan ligger vid Lillbo-området som är ett stort bostadsområde. Han menar att det är lätt att samla folk, speciellt till sång och musikarrangemang. Edsbyborna tycker om väckelsemötesformen

5.6 Axel Sköldmark - Missionsförsamlingen


Sköldmark har varit pastor sedan -57 och kom till Edsbyn oktober -98. Han och familjen flyttade till Edsbyn p.g.a. familjeskäl och sköldmark blev tillfrågad av församlingsmedlemmarna om tjänst som pastor.

Verksamheten. Församlingen har 310 medlemmar och består till 2/3 av kvinnor. Det är något fler äldre även om det finns många ungdomar. Det är fler medlemmar som avlider än som kommer nya. Församlingen har gudstjänster, andra kvällsmöten. Ute i Byarna - Roteberg, Knåda och kyrkbyn sker det också olika möten. Pensionärsverksamhet 1dag/veckan, de har även en träff för daglediga/Månad, varannan onsdag är det en träff som kallas ”träffpunkt Norr”, som arbetar med Norra Edsbyns utveckling och de går igenom olika soldattorp, olika syföreningar.


Musikverksamheten är stor med barnkör, olika ungdomskörer, flera solister. Församlingen har även en ”musikförening”, en mer instrumentell ”kör”, en vuxenkör. Nying, scout och söndagskoleverksamhet under gudstjänsttiden. Under de senaste månaderna har antalet barnfamiljer under gudstjänsterna ökat och det ser Sköldmark väldigt positivt på. Det är även en bra uppslutning på ungdomarna under gudstjänsterna. Sköldmark tror att det beror på att församlingen via honom engagerar ungdomarna mera. Han gör hembesök, men det är även fler församlingsmedlemmar som gör det. De har gästtalare till högtidshelger som, Påsk och allahelgons dag, församlingen har det som tradition och har haft det sedan gammalt. I Maj har de även ”Knåda-mötet”. Under sommarhalvåret har församlingen en sommarlokal ”Kägelholmen”, all verksamhet förläggs dit mellan juni-augusti. Där firas sista april med fyrverkerier, möjlighet till beachvolleyboll. En enklare servering, med cafédel och enkel lunch för allmänheten. Kägelholmen ligger vackert på en liten holme bredvid idrottsplatsen ÖN.


Sköldmark menar att det är svårare att vara pastor nu än förr, ”man måste leva i nuet och leta nya former”. Han fortsätter:

”folk tittar och ser vad vi gör och inte på vad vi säger, vi är alla tiggare men vi vet var maten finns”.

Han sitter tre förmiddagar på sitt rum i kyrkan, pappersjobb, telefonmöten, konfirmandundervisning, många möten med andra pastor från de övriga församlingarna i Edsbyn. Sköldmark menar att Missionskyrkan är kyrkan på Norr som är öppen för alla, människornas kyrka - de vågar gå hit! Inom församlingen finns en öppenhet, ”lagom fromma” medlemmar som gör att den tillfredställer många.


5.7 Samarbete mellan församlingarna


Det är en väldigt öppen ekumenisk ”stämning” med bra kontakt med alla kristna i Edsbyn.


”Gud sa Woxnadalen” (citat från Ragnar Karsbo)


Alla församlingar är med i EKS – Edsbyns Kristna Samarbetskommitte. Varje vecka har de pastorgemenskap med sopplunch. Årsmöte, gemensamma möten, Second Hand butik som är öppen två gånger i veckan. Närradioverksamhet. De arrangerar ”Allkristna dagen”, som är under ”Persmäss-helgerna” i Edsbyn, och sker alltid första söndagen i augusti. De har olika projekt tillsammans och de stöder mission gemensamt. Pastorerna tillbringade under hösten tre bönedagar tillsammans i Lofsdalen, för att få bättre gemenskap mellan alla församlingarna.

5.8 Sång och musiklivet – EKS-kören


De tre stora folkrörelserna, väckelse- och frikyrkorörelsen, m nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen, är sjungande folkrörelser. Alla väckelserörelser har genom tiderna tycks ha gett upphov till en livlig sångdiktning om medverkat i rörelsernas spridning. I sången ger man uttryck för de nya idéerna och upplevelserna. Sången blir ett medel att sprida rörelserna. Speciellt inom väckelserörelserna har man hög tilltro till sångens budskap. Sång och predikan varvas under mötenas gång. Vissa körer, solister, osv.


Genom att sjunga tillsammans skapar och förstärker man gemenskapen i gruppen - samfundet - organisationen. I frikyrkorna är det ofta det moment som hela församlingen är delaktig i.
 Amatörmusicerandet är en viktig del av det frikyrkliga engagemanget. En stor del av de svenska tonsättarna kommer från frikyrkliga hem, även flera musikhögskolestuderande har fått sin musikaliska uppfostran i en frikyrklig församling.
 I Edsbyn finns en stor sångarglädje, det märks inom varje församling.


”Sång och glädje tillsammans med Gudsbudskap ger gemenskap”. (citat Axel Sköldmark)


Församlingarna har två gemensamma körer, EKS- och EKC-kören (gospelkör), de har konserter vid olika tillfällen, på gemensamma möten, på Allkristna dagen, de ger vår- och höstkonsert, samt en vid julen. Körerna är flexibel, de som har tid ställer upp speciellt under sommarhalvåret.


5.9 Väntjänsten


I Mitten av 1980-talet väcktes tanken i Edsbyns missionsförsamling att ta ett större diakonalt ansvar i samhället, eftersom antalet äldre i församlingen och i samhället höll på att öka. Missionsförsamlingen sökte ett projektbidrag hos socialstyrelsen som beviljades snabbt, och i augusti 1990 startades Väntjänsten. Projektet skulle omfatta två år med det bidrag på 250 000 kronor som erhölls. Satsningen skulle innehålla tre delar:


1) Hembesök och ledsagarservice.


2) Öppet hus och kafé verksamhet.


3) Dagledigträffar och studiecirklar med rese- och gruppverksamhet.


När projektet genomförts ville församlingen gå vidare, och i samråd med kommunen utvidgades samarbetet med de övriga församlingarna, pensionärs- och handikappföreningarna och Röda Korset.


Kommunen beviljade 100 000 kronor, och det har skett sedan 1992. Bidraget skulle vara en hjälp att anställa en samordnare i Väntjänsten. de övriga som var med i Väntjänsten skulle i mån av resurser svara för resten för att anställa en diakonissa. Idag är det en diakon som sköter den här delen. Administrativt och organisatoriskt ligger Väntjänsten under Edsbyns Missionsförsamling. Planering och information sköts av en ledningsgrupp på fyra personer och varje understödjande organisation har också en kontaktperson.

· En årlig redovisning sker till kommunen och alla deltagande organisationer. Årligen inbjuds hembesökarna till ett par träffar med information om arbetet och utbildning i att möta människor. Tystnadsplikten betonas.


· Hembesöken och ledsagarservicen är den viktigaste delen i Väntjänstens arbete, ca 50 personer är i aktiv tjänst med att besöka äldre människor.


Det är hemtjänstens personal och ibland anhöriga som vänder sig till samordnaren och ber om hjälp. Äldre och handikappade får på det sättet möjlighet att komma ut på en promenad, besöka vänner och bekanta, uträtta olika ärenden. De får också hjälp med högläsning, läkar- och sjukbesök eller åtminstone en telefonkontakt i veckan. Hembesökaren bör avsätta en till två timmar, efter vad som behövs.


· Kafé och öppethus - samlingarna bedrivs på servicehusen


· Rese och gruppverksamheten har inte samma bredd som de andra delarna. Bussresor anordnas i samarbete med Missionskyrkans dagträffar. Huvudsakligen sker resandet med en grupp från den öppna psykvården - ”Träffpunkten” en gång i månaden.


Det anordnas även en årlig julfest.


Kyrkorna räknar inte med någon ”vinst” i form av omvändelser och nya medlemmar. De menar att omsorgen om människor och kärleken till andra är det viktiga. Kommunen har räknat om Väntjänstens insats till personella resurser och det skulle motsvara upp till tre heltidstjänster inom hemtjänsten. Men Väntjänsten har inte samma uppgift som hemtjänstpersonalens arbetsuppgifter är. Kommunen uppskattar Väntjänstens arbete, och för det fortsatta arbetet behövs det fler människor som kan göra hembesök, samt en klar och öppen relation till kommun och socialtjänst.


6. RESULTAT MED REDOVISNING AV FRÅGEFORMULÄREN


Jag har valt att redovisa frågeformulären dels i tabellform och dels att redovisa svarspersonernas kommentarer.


6.1 Formulär


Tabell 1 redovisas hur många ifyllda respektive ofyllda formulär jag fick från varje församling. Av totalt 93 utdelade formulär fick jag tillbaka 45, dvs. 48 % uppslutning. Anledningen till att uppslutningen var olika i församlingarna kan bero på flera olika alternativ en orsak, som jag senare kommer att nämna under intervjuredovisningen, är att i en mindre församling är medlemmarna mer aktiva och känner mer ansvar. De kan de även ha gjort i min undersökning.


		

		utdelade ifyllda formulär

		utdelade


Ofyllda formulär

		Totalt utdelade formulär

		Procent (%)



		Missionskyrkan

		     8 st

		    17 st

		    25 st 

		    32 % 



		Salemkyrkan

		    4 st

		    16 st

		    20 st

		    20 %



		Pingstförsamling

		    20 st

		    10 st

		    30 st

		    67 %



		Woxnadalens Fria Församling

		    4 st

		     2 st   

		     6 st

		    67 %



		EFS

		    4 st

		     2 st

		     6 st

		    67 %



		Frälsningsarmén

		    5 st

		     1 st

		     6 st

		    83 %



		Totalt ifyllda formulär

		    45 st

		     48 st 

		     93 st

		    48 %





6.2 Antal och kön


Tabell 2 antal och kön som har deltagit i undersökningen


Tillhör fråga 1 och 2 – Som bestod av kön och åldersindelning


		

		0- 15år

		16–25 år

		26-35 år

		36-45 år

		46-55 år

		56-65 år

		66- äldre

		Totalt



		Kvinnor

		

		    5 st

		    1 st

		     2 st

		     4 st

		    4 st

		    4 st

		  20 st



		Män

		

		    3 st

		    3 st

		     6 st

		     1 st

		    6 st

		    6 st 

		  25 st



		Totalt

		

		    8 st

		    4 st

		     8 st

		     5 st

		   10 st

		   10 st

		  45 st





I åldersgrupp 16-25 år var 7 av 8 svarspersoner medlemmar ur Pingstförsamlingen. I nästa åldersgrupp 26-35 år var 3 av 4 svarspersoner även från Pingstförsamlingen. Av undersökningen kan man tyda att Pingstförsamlingen har yngre medlemmar. Woxnadalens Fria Församling har 3 av 4 svarspersoner i åldersgruppen 46-55år. I de äldre åldersgrupperna varierar medlemmarna mellan församlingstillhörighet. Det religiösa beteendet är ett socialt beteende, och kan betraktas som ett inlärt beteende. Inlärningen av normer och sociala, likformiga beteenden kallas ”socialisation”. Den religiösa socialisationen är både primär och sekundär.

6.3 Olika församlingstillhörighet


Tabell 3 Olika församlingars representativitet


Tillhör fråga 3 – Tillhör du någon församling, i så fall vilken?

		

		Missions-kyrkan

		Salem-kyrkan

		Pingst-församling

		Woxna-dalens Fria 

		EFS

		Frälsnings-armén

		Övriga

		Totalt



		Kvinnor

		       3 st

		    2 st

		        7 st

		       2 st

		 2 st

		      3 st

		    1 st

		  20 st



		Män

		       5 st

		    2 st

		       11 st

		       2 st

		 2 st

		      2 st

		    1 st

		  25 st



		Totalt

		       8 st

		    4 st

		       18 st

		       4 st

		 4 st

		      5 st

		    2 st 

		  45 st





6.4 Anledning till val av församling


Tabell 4 visar olika anledningar som församlingsmedlemmarna hade för att gå med i den församling som den befinner sig i idag.


Tillhör fråga 5 - Anledning till att du valde just denna församling är:


		

		Föräldrar och syskon var redan med

		Att den övriga släkten var redan med

		Att mina vänner var redan med

		Eget alternativ

		Bort-


fall

		Totalt



		Kvinnor

		          7 st

		         2 st

		       4 st

		     6 st

		  1 st

		  20 st



		Män

		          9 st

		         

		       4 st

		    11 st

		  1 st

		  25 st



		Totalt

		         16 st

		         2 st

		       8 st

		    17 st

		  2 st

		  45 st





Den primära religiösa socialisationen är den som upplevs i tonåren, i hem och/eller skola och även mellan kamraterna. Det är en process, som antas vara ansvarig genom hela personlighetsutvecklingen, som ger individen sin identitet. Fram till att barnet är sex år uppfattas allt som konkret och bokstavligt. Gudsföreställningen färgas av föreställningarna och upplevelserna av de egna föräldrarna, runt tolv års ålder uppfattas GUD ofta som en ”överförälder”. Den primära religiösa socialisationen är underlaget för den sekundära, som har med vuxenblivandet och vuxenåldern, vilket innebär att inlärning av kunskaper och färdigheter, ideologisk uppklarning och olika värderingar och attityder klarnar. Gudsbilden blir mer abstrakt den så kallade bokstavstron ersätts med symbolism. Om man antar att religionens överhuvud har ett nära samband med personligheten borde den sekundära religiösa socialisationen försvåras eller utebli om den primära är svag och bristfällig.


6.5 kommentarer från församlingsmedlemmarna om frågan: Anledningen till att du valde just denna församling?


”Kände mig välkommen i gemenskapen”

(man, 56-65 år, Baptistförsamlingen, sedan 25 år)


”Redan som barn kände jag att ville bli Frälsningssoldat ’kände mig kallad’”

Kvinna, 66 - äldre, Frälsningsarmén sedan 62 år)


”Framförallt att jag kände att där hörde jag hemma”

(kvinna 66-äldre, Frälsningsarmén sedan 56 år)


”Jag kände en längtan att få tillhöra Frälsningsarmén”

(man, 66-äldre Frälsningsarmén sedan 44 år)


”Jag trivdes med stilen”

(kvinna, 16-25 år, Pingstförsamlingen sedan 9 år)


”Ville bli en avgjord kristen”

(man, 66 och äldre, Pingstförsamlingen sedan 50 år)


”Inflyttad”

(man, 36-45 år Pingstförsamlingen sedan 7 år)


”Jag upplevde att Gud visade att den här församlingen skulle bli mitt andliga hem under en tid framöver”

(man 36-ö45 år, Pingstförsamlingen sedan 1år)


”Min fru tillhörde församlingen (jag var tidigare med i Smyrnaförsamlingen)”

(man 36-45 år, Pingstförsamlingen sedan 20 år)


”Min far blev kallad till tjänst i församlingen”

(man 16-25 år, Pingstförsamlingen sedan 7 år)


”Blev kallad som ungdomsledare”

(man, 16-25 år, Pingstförsamlingen sedan 1 år)


”Hela familjen gick med samtidigt - flyttade hit”

(kvinna, 16-25 år, Pingstförsamlingen sedan 16 år)


”De bad för mig till frälsning, fick många vänner, döptes och trivdes i gemenskapen”

(kvinna, 66-äldre, Baptistförsamlingen sedan 52 år)


”Samt att min man tidigare, när han bodde i Edsbyn tillhörde denna församling”

(kvinna 56-65 år, Baptistförsamlingen sedan 25 år)


”Det var den församling som kändes rätt för mig då, och har gjort det hela tiden sedan också”

man 36-45 år, Baptistförsamlingen sedan 18 år)


”Den passade mig bäst”

(kvinna, 46-55 år, Woxnadalens Fria Församling sedan ca 13 år)


”Därför att det var en friförsamling”

(man 56-65år, Woxnadalens Fria Församling)


”Guds ledning”

(kvinna, 46-55 år, Woxnadalens Fria Församling sedan 11 år)


”Gift med en man som redan tillhörde församlingen”

(kvinna 66-äldre, Missionsförsamlingen sedan 45 år)


”Anställd i församlingen”

(man 56-65 år, Missionsförsamlingen sedan 4 år)


”Som nykterist utan idrottsutövande behövs en föreningstillhörighet. Mitt krav var att inte lämna Svenska Kyrkan. Där fick jag vara ifred för 10 000 kronors frågan ”Är Du frälst” i dörren”

(man 66-äldre, EFS sedan 32 år)


6.6 Ledarskap och medlemsinflytande

Ledarskapet i de religiösa församlingarna är i huvudsak, formellt och karismatiskt. Det formella ledarskapet innebär ledande av en yttre organisation, förhandlingar och sammanträden, medan det karismatiska ledarskapet hör ihop med de kultiska, evangelisatoriska och själavårdande uppgifterna. Ett ledarskap med en personlig karisma kallas ibland enbart för karismatiskt ledarskap, medan det ledarskap som hör ihop med en särskild vigningsakt kallas hierarkiskt. I många friförsamlingar är medlemsinflytandet alltför stort även om pastorernas ställning förstärkts. Många församlingar kallar själva sina predikanter, har vidsträckt självbestämmanderätt, delvis också i kultiska och trossatsfrågor.


6.7 Medlemmarnas umgänge på fritiden


Eftersom alla medlemmarna från samma församling umgås med varandra på fritiden enligt fråga 6, så är det intressant att se hur stor del av fritiden de umgås. Tillhör fråga 7 – Hur ofta umgås du med de övriga ur församlingen?

Tabell 5 Redovisar hur ofta medlemmarna umgås med varandra ur den egna församlingen


		

		Dagligen

		Någon gång i veckan

		Någon gång i månaden

		Eget alternativ

		Totalt



		Kvinnor

		      3 st 

		             8 st

		               7 st

		          2 st

		  20 st



		Män

		      6 st

		             9 st

		               8 st

		          2 st

		  25 st



		Totalt

		      9 st

		            17 st

		              15 st

		          4 st

		  45 st



		Procent

(%)

		     20 %

		            38 %

		              33 %

		          9 %

		 100 %   





Av dem som träffas dagligen får jag räkna med att svarspersonerna eventuellt menar att de umgås med medlemmar som består utav familjemedlemmar. Det var 6 personer som valde detta alternativ 8 av dem som gick med p. g. a att föräldrar och syskon var med. En person är en manlig ungdomsledare i Pingstförsamlingen, och där är det naturligt att han umgås med medlemmar ur församlingen dagligen. I ålderskategorin 16-25 år är det 5 personer som svarat. 6 personer är medlemmar i Pingstförsamlingen. Av dem som umgås någon gång/vecka var det 9 personer från Pingstförsamlingen (20% av totala summan umgås någon gång i veckan). Det var jämnt fördelat mellan åldrarna, genomsnitt 3 personer/ålderskategori. Av dessa var det 7 (15%) svarspersoner som hade valt ett eget alternativ till frågan: Anledningen till att de gick med i respektive församling. Alla medlemmar ur EFS umgås med varandra någon gång/månad. Alla män i både Frälsningsarmén och Woxnadalens Fria Församling umgås även på detta sätt. En kvinna, 46-55 år, från Woxnadalens Fri Församling menar att: ”Det varierar hur ofta jag umgås med de övriga medlemmarna”. Medan en Kvinna, 66-äldre från Frälsningsarmén kommenterar: ”Alltför sällan. Åldern gör att orken blir mindre också till att umgås”.

6.8 Social gemenskap

Gemenskapen hos friförsamlingarna är en stor del och med alla sociala aktiviteter står församlingarna för det sociala livet. Många engagerar sig i körer, bibelstudier, syföreningar, söndagskoleundervisning med mera. Samvaron kan verka lockande för utomstående. Medlemskapet kan bli en väg till social gemenskap som man tidigare saknat, en befrielse från en ofrivillig ensamhet. Känslan av gemenskap inom gruppen byggs upp genom en stor del av personlig omsorg och en mängd sociala aktiviteter. Församlingen kan verka identitetsstärkande för den enskilde, och även ge en ökad social status.


6.9 Aktiv i tidigare församling


Tabell 6 tillhör fråga 8, som bestod av att jag undrade om personen hade varit aktiv i någon annan församling än den som personen befann sig i under frågetillfället var 22 personer som svarade ja.


		

		Ja

		Nej

		Totalt



		Kvinnor

		10 st

		10 st

		20 st



		Män

		12 st

		13 st

		25 st



		Totalt

		22 st

		23 st

		45 st





Tabell 6a) visar de som valde NEJ-alternativet, jag redovisar församlingstillhörighet och kön, med samma frågeställning som tabell 6.


		

		kvinnor

		Män

		Totalt



		Missionsförsamlingen

		   1 st

		   4 st

		   5 st



		Baptistförsamlingen

		   1 st

		

		   1 st



		Woxnadalens Fria Församling

		   1 st

		   2 st

		   3 st



		EFS

		    

		   1 st

		   1 st



		Pingstförsamlingen

		   5 st

		   3 st

		   8 st



		Frälsningsarmén

		   2 st

		   2 st

		   4 st



		Övrigt

		

		   1 st

		   1 st



		Totalt

		  10 st

		  13 st

		  23 st





Tabell 6b) visar de som valde JA-alternativet, jag redovisar församlingstillhörighet och kön, med samma frågeställning som tabell 6.


		

		Kvinnor

		Män

		Totalt



		Missionsförsamlingen

		   2 st

		   1 st

		   3 st



		Baptistförsamlingen

		   1 st

		   2 st

		   3 st



		Woxnadalens Fria Församling

		   1 st

		  

		   1 st



		EFS

		   2 st

		   1 st

		   3 st



		Pingstförsamlingen

		   2 st

		   8 st

		  10 st



		Frälsningsarmén

		   1 st

		

		   1 st



		Övrigt

		   1 st

		

		   1 st



		Totalt

		  10 st

		   12 st

		  22 st





6.10 Gudstjänstdeltagande


Tabell 7 tillhör fråga 9 som löd: Hur ofta brukar du delta i någon typ av gudstjänst?

		

		Varje vecka

		Någon gång i månaden

		Någon gång per år

		aldrig

		Eget alternativ

		Totalt



		Kvinnor

		     17 st

		        3 st

		

		

		

		  20 st



		Män

		     22 st

		        2 st

		

		

		      1 st

		  25 st



		Totalt

		     39 st

		        5 st

		

		

		      1 st

		





Ungefär hela 87 % deltar i gudstjänst varje vecka. Detta tyder på att det är många som är religiöst aktiva. Kallenbergs studie 1993 visar:


4,8 % av Svenskarna deltog i en gudstjänst en gång per vecka, av Edsbyborna är det ungefär 87 %.

4,1 % av Svenskarna deltog i en gudstjänst en gång per månad, av Edsbyborna är det 11 %.


6.11 Andliga frågor


Fråga 11) löd: Anser du att kyrkan kan ge bra svar på andliga frågor? 19 kvinnor svarade att de höll med varav en kvinna, 66-äldre, Frälsningsarmén sedan 56 år, svarade: ” Hoppas att vi har det”. 23 män höll med, varav 2 män gav sina alternativ: ”Eftersom en kyrka är en byggnad där församlingen träffas så har jag aldrig fått något svar av den, men däremot genom predikan och bibelläsning och bön har jag fått svar” (man, 36-45 år, Baptistförsamlingen sedan 18 år) ”Den ställer goda frågor som ger mig tillfälle till eftertanke (självrannsakan)” (man, 66-äldre, EFS sedan 32 år)


6.12 Moraliska frågor


Vid frågan om kyrkan kan ge bra svar på moraliska frågor (fråga 12), Av kvinnorna var det en kvinna (56-65år, Frälsningsarmén sedan 48 år) att ”Ofta ger bra svar på moraliska frågor”. Svarade 21 st männen ja, de övriga kommenterade bl. a ”För det mesta” (man, 56-65 år, Frälsningsarmén sedan 60 år). ”Tveksam till andliga frågor som inte följs upp av moraliskt handlande” (man, 66 -äldre, EFS sedan 32 år). De som svarade eget alternativ menade: ”Svaren har vi ju i bibeln” (kvinna, 66-äldre, Baptistförsamlingen sedan 52 år); ”I know, den behöver ej oroa sig för den” (man, 16-25 år, Pingstförsamlingen sedan 7 år); ”Meningen för mig är gemenskapen med Jesus och honom tänker jag ofta på” (man, 16-25 år, Pingstförsamlingen sedan 1 år).

6.13 Mening med livet


Tabell 8 tillhör fråga 12 – Tänker du ofta på meningen med livet?

		

		Ja

		Nej

		Eget alternativ

		Totalt



		Kvinnor

		 13 st

		   3 st

		    4 st

		  20 st



		Män

		 20 st

		 

		    5 st

		  25 st



		Totalt

		 33 st

		   3 st

		    9 st      

		  45 st





Det är mer män som tänker på meningen med livet, eftersom 65 % av kvinnorna och hela 80 % av männen tänker på meningen med livet.


6.14 Meningslöst eller inte


Det var samtliga 45 svarspersoner som tycker att livet är inte meningslöst (fråga 14). Det fanns kommentarer som: ”Nej, men svårt att förstå rent intellektuellt” (kvinna, 16-25 år, Pingstförsamlingen sedan 9 år); ”Nej om jag inte reflekterade över detta, hade jag inget engagemang i verksamheten. Svaren växlar med tiden och förutsättningarna i mitt och familjens liv” (man, 66-äldre, EFS sedan 32 år).

6.15 Ensamhet


Vid frågan om svarspersonen känner sig ensam (fråga 15), svarade alla 25 män att de inte kände sig ensam. En kommentar: ”Jag är ju ensam, men har ändå nära anhöriga och församlingen” (man, 66-äldre, Frälsningsarmén sedan 44 år). Det var 5 kvinnor som svarade att de kände sig ensam ibland. Det är 25 % av totala summan svarspersoner. Jag undrar varför.


6.16 Tankar om döden


Tabell 9 tillhör fråga 17 som löd: Tänker du ofta på döden?


		

		Ja

		Nej

		Eget alternativ 

		totalt



		Kvinnor

		  5 st

		 10 st

		      5 st

		  20 st



		Män

		  4 st

		 18 st

		      3 st

		  25 st



		Totalt

		  9 st

		 28 st

		      8 st

		  45 st





Det är endast 20 % som ofta tänker på döden. Det varierade mellan alla ålderskategorier.


6.17 Liv efter detta


44 personer tror på ett liv efter detta (fråga 18) En kvinna, 46-55 år, EFS sedan 27 år tror inte på ett liv efter detta. En man, 66-äldre, EFS sedan 32 år kommenterade att: ”det är ett levande hopp”.


6.18 Gudstro


Av alla svarspersoner var det 44 personer som svarade att de tror på Gud (fråga 19). Det var en man, 36-45 år som svarade: ”Inte precis på Gud men någonting”

6.19 Medlemmarna kallar sig själva


Tabell 10 tillhör fråga 20 – Vilket/vilka av följande svarsalternativ anser du dig själv vara?

		

		Kristen

		Religiös

		Troende

		          Eget alternativ




		Totalt



		

		

		

		

		Kristen + Troende

		Kristen + Frälst

		Alla alternativ + Eget

		



		Kvinnor

		   5 st

		  

		    5 st

		     8 st

		    2 st

		

		     20 st



		Män

		  10 st

		

		    2 st

		    11 st

		

		   2 st

		     25 st



		Totalt

		  15 st

		

		    7 st

		    19 st

		

		

		     45 st





Bland 8 kvinnor som svarade ”Kristen och Troende” tillhörde 7 st ålderskategorin 46-55 år.


Bland 11 männen som svarade ”Kristen och Troende” tillhörde 9 st ålderskategorin 56-65 år.


Eget alternativ svarade: ”Jag älskar Jesus” (man, 36-45 år, Pingstförsamlingen sedan 1 år); ”Frälst och räddad” (man, 16-25 är, Pingstförsamlingen sedan 1 år).

6.20 Postmaterialistiska och materialistiska påståenden

Tabell 11 a) hör till frågorna 21 och 22 där jag bad svarspersonerna att ringa in de alternativ som de

Sympatiserade mest med


Frågeställningen var: Det är viktigt att……………


		

		upprätthålla ordningen

		bekämpa prisökningen

		Eget alternativ

		Totalt



		Kvinnor

		    13 st

		    

		     7 st

		  20 st



		Män

		    13 st

		      1 st

		    10 st

		  25 st



		Totalt

		    26 st

		      1 st

		     11 st

		  45 st





Tabell 11 b)


Frågeställningen var: Det är viktigt att

		

		ge människor mer att säga till om

		Att värna om yttrandefriheten

		Eget alternativ

		Totalt



		Kvinnor

		    1 st

		      15 st

		    4 st

		   20 st



		Män

		     3 st

		       12 st

		    10 st

		   25 st



		Totalt

		    4 st

		       27 st

		    14 st

		   45 st





6.21 Medborgarskap och stolthet


Vid frågorna om att vara stolt över att vara svensk medborgare (fråga 23) var det: 20 män som var stolt över sitt medborgarskap, 3 män var glada och tacksamma. Bland kvinnorna var det 17 stycken som var stolta över att vara svensk medborgare. Frågan om att vara stolt Edsbybo (fråga 24) var det 18 stolt Edsbymän och 16 stolta Edsbykvinnor


6.22 Attitydförändring till kyrkan


En utav frågorna (fråga 25) bestod i om svarspersonens attityd till kyrkan hade förändrats under de senaste tio åren. Kommentarer till hur attityden har ändrats under de 10 senaste åren: ”Mer aktiv, mer att säga till om. Ny kyrka och ökad gemenskap” (man, 16-25 år, Pingstförsamlingsmedlem sedan 18 år); ”Tja jag har ju mognat och ”upptäckt” kyrkan mer” (man, 16-25 år, Pingstförsamlingsmedlem sedan 7 år); ”Den betyder mer och mer för mej” (kvinna, 26-35 år, Pingstförsamlingsmedlem sedan 16 år´); ”Jag har börjat förstå mer vad samfundet verkligen står för, och känner en mer gemenskap än tidigare”  (kvinna, 16-25 år, Pingstförsamlingsmedlem sedan 7 år); ”Jag har ett större personligt ansvar nu därför att jag är styrelsemedlem. Det gör att jag tycker mig kunna påverka mer och ser arbetet mer ”inifrån”. Min tro har djupnat genom åren när jag sett att den håller att prövas i många olika förhållanden” (kvinna, 46-55 år, Missionsförsamlingsmedlem sedan 33 år).

6.23 ”Bra arbetsförhållanden”


Till tabell 12) hör fråga 26, där svarspersonerna fick ringa in de påståenden som de tyckte hörde ihop med uttrycket ”bra arbetsförhållanden”. 


		

		 20 Kvinnors svar

		 25 Män svar



		Bra betalt

		   

		



		Trevliga arbetskamrater

		        4 st

		        2 st



		Bra arbetstider

		       1 st

		        1 st



		Ingen stress

		

		        1 st



		Trevliga arbetskamrater +

Ingen stress

		       4 st

		        5 st



		Trevliga arbetskamrater + bra arbetstider

		       5 st

		        3 st



		Trevliga arbetskamrater + bra betalt

		       1 st

		        4 st



		Eget alternativ

		  

		       4 st



		Alla

		       3 st

		       2 st



		Alla utom bra arbetstider

		       1 st

		



		Alla utom bra betalt

		       1 st

		       3 st





38 personer tycker att det är viktigt med trevliga arbetskamrater, ofta i kombination med något annat, bra arbetstider och ingen stress, anser Ebsbyborna att ”bra arbetsförhållanden” innebär.


6.24 Förtroende för olika myndigheter och institutioner

Frågorna 27 –36 som bestod i om svarspersonen hade förtroende för samhällets olika myndigheter osv. var svaren lite olika, även mellan kön och ålder. Jag väljer att redovisa könen var för sig för at sedan jämföra Edsbyborna med Sverige


Tabell 13 a) visar 20 kvinnors svar:


		Har du förtroende för:

		Ja

		Nej

		Eget alternativ

		Bortfall



		Polisen

		16 st

		

		     4 st

		



		Rättsväsendet

		9 st

		3 st

		     8 st

		



		Utbildningsväsende

		9 st

		4 st

		     5 st

		2 st



		Försvaret

		11 st

		3 st

		     5 st

		1 st



		Kyrkan

		18 st

		

		     1 st

		1 st



		Fackföreningarna

		4 st

		9 st

		     6 st

		1 st



		Pressen

		1 st

		12 st

		     5 st

		2 st



		Riksdagen

		8 at

		5 st

		     5 st

		2 st



		Statsförvaltningen

		5 st

		3 st

		     7 st

		5 st



		Stora företag

		7 st

		5 st

		     4 st

		4 st





Tabell 13 b) visar 25 mäns svar:


		Har du förtroende för:

		Ja

		Nej

		Eget alternativ

		Bortfall



		Polisen

		20 st

		

		     3 st

		2 st



		Rättsväsendet

		14 st

		3 st

		     6 st

		2 st



		Utbildningsväsende

		15 st

		4 st

		     4 st

		2 st



		Försvaret

		14 st

		7 st

		     2 st

		2 st



		Kyrkan

		20 st

		

		     3 st

		2 st



		Fackföreningarna

		7 st

		12 st

		     5 st

		1 st



		Pressen

		2 st

		14 st

		     8 st

		1 st



		Riksdagen

		16 st

		4 st

		     3 st

		2 st



		Statsförvaltningen

		12 st

		4 st 

		     7 st

		2 st



		Stora företag

		8 st

		10 st

		     6 st

		1 st





Tabell 13 c) redovisar könen var för sig, Edsbybor och Sveriges värden. Siffrorna är i procent (%) Siffrorna för Sveriges del kommer från EVSSG-studien som jag presenterade under punkt 4.5 Sverige idag.


		Har du förtroende för:

(%)

		Edsbyns kvinnor

		Edsbyns män

		Edsbyn

		Sverige



		Polisen

		    80

		     80

		    80

		     78



		Rättsväsendet

		    45

		     56

		    51

		     70 



		Utbildningsväsende

		    45

		     60

		    53

		     60



		Försvaret

		    55

		     56

		    55,6

		     58



		Kyrkan

		    90

		     80

		    84

		     37



		Fackföreningarna

		    20

		     28

		    24

		     47



		Pressen

		    5

		     8 

		    7

		     27



		Riksdagen

		    40

		     64 

		    53

		     43



		Statsförvaltningen

		    25

		     48

		    38

		     41



		Stora företag

		    35

		     32

		    33

		     36





7. ANALYS

7.1 Sammanfattande diskussion


Jag är född och uppvuxen i Edsbyn, centralorten i Ovanåkers kommun som ligger i Hälsingland. Edsbyn är en ort som gjort sig känd som ”Sveriges största by”, många känner igen orten för pinnstolar, bandy, skidor och för sina frikyrkor. Efter att under hösten -98, genom min B-uppsats fått kunskap hur det kyrkliga livet började i slutet av 1800-talet i Edsbyn, ville jag se hur religiositeten är idag hundra år senare, i slutet av 1900-talet. Jag hade med min undersökning en förhoppning att finna någon ev. några förklaringar till hur det ser ut idag. Dessutom tycker jag det är viktigt för mig att få kunskap om min hembygds historia. Mycket har hänt de senaste hundra åren. Jag har försökt göra en ”etic” – undersökning, genom att stå utanför församlingarna och se på medlemmarna och deras verksamhet och har fått en förståelse hur det religiösa livet ser ut i Edsbyn idag.


Min problemformulering:

”I Sverige minskar antalet kyrkligt aktiva, och hur ser det ut idag i slutet av 1900-talet” För att få en mera heltäckande undersökning om Edsbyn, använde jag mig utav många källor - intervjuer, frågeformulär, studiebesök samt litteraturstudier.


För att få svar på min problemformulering, hade jag fyra huvudfrågor:


1) Vilka församlingar finns i Edsbyn idag och vilken verksamhet har de? I Edsbyn finns det för närvarande sex friförsamlingar, EFS - Evangeliska Fosterlands Stiftelsen, Pingstförsamlingen, Missionsförsamlingen, Baptistförsamlingen, Frälsningsarmén och Woxnadalens Fria Församling. Jag genomförde undersökningen med studiebesök på en del utav församlingarnas möten och gudstjänster, tyvärr hann jag inte med att besöka EFS Woxnadalens Fria Församling. Församlingarnas verksamhet är till stor del likvärdig, de har söndagsgudstjänster, olika möten, ett rikt musikliv med många sångbegåvningar, ett stort engagemang för medmänniskor, först och främst via missionen utomlands men även för bygden, och engagerar församlingarna sig för många barn och ungdomar. På fredag- och lördagskvällarna har Pingstförsamlingen och Woxnadalens Fria Församling - varsin kväll - öppet i deras lokaler. Det är då lite äldre ungdomar som kommer och fikar, umgås eller bara sitter och värmer sig. Församlingarna har inget krav på att det skall vara någon bibel - eller Gudsundervisning, utan är det någon som vill prata om ”det som församlingen står för”, är det upp till ungdomarna själva. Detta ser jag som positivt, eftersom det inte finns så mycket att göra för bygdens ungdomar, de måste åka till närmaste större ort, Bollnäs, för att göra något. Då är det bra att församlingarna med deras resurser gör vad de kan och har möjlighet till, nämligen att öppna deras lokaler. Det kan kännas lite främmande för många att gå in i en kyrkolokal, men dessa lokaler tycker jag personligen att de inte ser ut som, det jag kallar en kyrkolokal. Ser man till min undersökning om varför många går med i en församling, så var det 17 % som gick med i en församling för att deras vänner redan var med. Jag vet inte om församlingarna har någon baktanke med att öppna deras lokaler just för ungdomarna, på just dessa veckodagar. Det är ju mer ungdomar i farten under veckosluten. Även om rekryteringen naturligt borde vara hos barn och ungdomar. Pingstförsamlingen består utav yngre medlemmar, och kyrkan läge, som jag ser det ligger ”bäst” till av alla kyrkor, den ligger ”mitt i byn”. Baptistförsamlingen har en uppåtgång med nya medlemmar, främst genom yngre personer.

Fråga 2) handlade om församlingarnas samarbete med varandra. EKS är Edsbyns Kristna Samarbetskommitté jag har fått utav församlingarna själva veta att deras samarbete är mycket bra. EKS har två personer från varje församling och de träffas varannan månad. De har Väntjänsten tillsammans, som visar att församlingarna tar ett större diakonalt ansvar i samhället. De gör hembesök och ledsagarservice, öppethus med caféverksamhet och dagledigträffar, samt studiecirklar med rese- och gruppverksamhet. Närradion, Allkristna Dagen, Två körer, EKS och EKC, uppträder vid olika tillfällen. Second hand-butik som är öppen två dar i veckan, där församlingsmedlemmar arbetar ideellt. Dessutom träffas pastorerna eller ordföranden, varje vecka, med sopplunch och träffas till stor del föra att umgås och få bättre gemenskap med, övernattning med bönedagar.


3) Hur många kyrkligt aktiva finns det i Edsbyn idag? Här har jag gjort en avgränsning, eftersom jag inte har räknat med dem som är aktiva inom Svenska Kyrkan, samt att jag har bara räknat de församlingar som finns i Edsbyn. Med det menar jag att jag inte har tagit upp de Jehovas Vittnen eller Smyrna församlingen som ibland har möten i Edsbyn runt 1000 personer är aktiva medlemmar, sedan har jag inte kunnat räkna ut de människor som kommer på Kyrkornas aktiviteter eller de som stadigt besöker gudstjänsterna eller andra mötesformer


4) Varför ser det ut som det gör i Edsbyn idag? I Edsbyn finns det som jag ser det två stora intressen som berör invånarna, det är bandyn som ALLA är engagerad i, sedan kan man inte undgå att missa när man kör genom Edsbyn att det finns många kyrkor. Från Kapellet till bandyplan. Dessa ord skulle bli en bra titel på en uppsats eller en bok. Jag har fått titeln av Rikard. (Tack Rikard!) Kapellet är det heliga medan bandyplanen är det profana. Dörren till kyrkan, tröskeln visar avståndet mellan de båda sätten att vara, det profana och det heliga. Tröskeln är på samma gång barriären, skiljelinjen, gränsen som skiljer de båda världarna åt där övergången från det profana äger rum.


Edsbyn har varit extremt i fråga om småföretag och frikyrkor, och lär vara den ort som har flest kyrkor till förhållande till antalet invånare. Den uppfattningen har jag haft sedan många år, och blev inte förvånad när jag läste samma påstående i Henricssons bok: ”Tur och retur Amerika”. De menar även att Edsbyn förmodligen är det samhälle i norrland som mest påminner om småländska Gnosjö och Anderstorp, de jämför även med orter i Västergötland och Västerbotten som har samma starka kombination av småföretagande och frikyrkor. I början av 80-talet genomfördes EVSSG-studien, en omfattande tvärnationell intervjuundersökning över Européernas värderingar och åsikter om arbetsliv, fritid, familjelivet, politiken, religion och moralfrågor. Tonvikten för denna studie låg vid moralfrågorna och religionen. Det är en ”gammal” studie, mycket har hänt, Palme-mordet, Aids, högre arbetslöshet, ekonomisk kris, EU osv. Men jag anser att den är fortfarande aktuell och väl värd att göra en jämförelse med min undersökning. Mellan Edsbybor och Svenskar. Visserligen är min undersökning ny och det kan ge en liten missvisande bild. Även om människans grundläggande värderingar och grundhållning läggs vid tidig ålder och är ungefär den samma under resten av livet. Till mitt frågeformulär har jag använt mig utav EVSSG-studiens frågor. De siffror för Sveriges del som jag kommer att redovisa nedan, är hämtad från EVSSG-studien.

EVSSG-studien under 80-talet, visar att i Sverige deltar 13 % av den vuxna befolkningen i gudstjänst varje månad. Min undersökning visar att ca 98 % av Edsbyborna deltar i gudstjänst varje månad, det är hela 86 % som deltar i gudstjänst varje vecka. Kallenbergs studie under 90-talet visar en minskning på Svenskarnas gudstjäönstbesök,4,8 % deltar veckovis, medan det är 4,1 % som deltar månadsvis. Aktuell kyrkostatistik visar ett minskande deltagande i de traditionella gudstjänsterna, medan de alternativa gudstjänster, musikgudstjänster och konserter har ökat i besöksantal. Genom att sjunga tillsammans skapar och förstärker man gemenskapen i församlingen, och det är ofta det som hela församlingen är delaktig i. 52 % Svenskar tror på Gud, det är hela 98 % Edsbybor som tror på Gud.


Att Edsbyborna tror på Gud och går oftare i kyrkan än vad Svenskar gör visar att Edsbyborna är mer kyrkligt aktiva än Svenskarna är. Edsbybor har högt förtroende för kyrkan och polisen medan de har lågt förtroende för statsförvaltningen, stora företag, fackföreningarna och för pressen. Svenskarna har lågt förtroende för kyrkan, stora företag och för pressen. Här visar att Edsbyborna har samma låga förtroende som de övriga landsborna har för stora företag och för pressen. Medan det visar en stor skillnad i kyrkans förtroende. Dessa siffror kan ha ändras för Svenskarnas del, skall jag ge mig in på spekulationer så tror jag att Svenskarna kan ha lägre förtroende för vissa instanser p.g.a. att det har hänt en del de senaste åren.


25 % svenskar känner sig ofta ensamma, Av Edsbyborna var det 25 % kvinnor som ofta kände sig ensamma. Dessa kvinnor är medlemmar i församling och borde känna gemenskap. Jag vet inte hur stor andel av Svenskarna som är kvinnor. Det skulle vara intressant att se huruvida kvinnor känner sig mer ensam än vad män gör. Det finns fler kvinnor i den traditionella religiösa tron och praxis. Undersökningar har visat att de har flest vänner där och umgås ofta med dem


Min undersökning visar att inga Edsbybor känner att deras liv är meningslöst, jämför med Svenskarnas 19 %.Ungefär hälften av Svenskarna, 51 % tänker ofta på döden, medan för Edsbyborna är siffran relativt låg, 20 %: Endast 15 % av svenskarna anser att kyrkan kan ge bra svar på moraliska frågor. I Edsbyn anser hela 89 % detsamma. Kallenberg skriver i sin bok, att en högre religiös tro man har tillsammans med att man framhäver den personliga moralen, då ger man mindre positiva attityder för rättvisa i samhället och socialpolitiska insatser. Detta har, anser jag betydelse med att 43 av 45 svarspersoner i min undersökning tillhör någon friförsamling. Att kyrkan kan ge bra svar på andliga frågor menar 93% av Edsbyborna, för svenskarnas del är siffran på 37 %.


Materialistiskt påstående. 58 % Edsbybor anser att det är viktigt att upprätthålla ordningen, 37 % av Svenskarna anser detsamma. Post-materialistiskt påstående. 60% av Edsbyborna svarade att det är viktigt att värna om yttrandefrihetslagen, endast 11 % av Svenskarna ansåg det.


När det gäller Svenskarnas och Edsbybornas religiösa inställning, är Svenskarna mer sekulariserade än Edsbyborna. Gemenskapen är en stor del och med alla olika aktiviteter står församlingen för det sociala livet, församlingen engagerar många i körer, bibelstudier, söndagskoleundervisning. Medlemsinflytandet är mycket stor, ofta kallar medlemmarna själva sina pastorer, även om pastorernas ställning har stärkts. Ledarskapet är i huvudsak formellt och karismatiskt. I Sverige minskar antalet besökare på vanliga gudstjänster, medan intresset för musikgudstjänster och kulturevenemang ökar. I Edsbyn är det högt antal vid de traditionella gudstjänsterna, och anordnas det musikevenemang är intresset väldigt stort, det är lätt att samla Edsbyborna till olika tillställningar.

Axelson menar i sin bok ”Mot denna FRAMTID” att alla är överens om att något radikalt håller på att hända med de svenska folkrörelserna, de har problem med rekryteringen, medlemmarnas aktiva insatser minskar, man vet inte riktigt längre vilken roll man har i samhället.
 I Edsbyn har inte alla församlingar svårt att rekrytera nya medlemmar. Jag tror personligen att det har att göra med åldern och familjesituation på församlingsmedlemmarna. De äldre har inte ork att engagera sig. Och de som är småbarnsföräldrar har ej heller samma tid att engagerar sig. Den religiösa synen på världen och den ideologi, som hör till den tillåter henne att utnyttja den individuella upplevelse, ”öppna” den mot det universella.


Min undersökning visar att det finns ett väldigt stort religiösa intresse i Edsbyn, men jag anser även att min undersökning inte ger en rättvis bild om det religiösa intresset i Edsbyn har ökat, minskat eller om det ligger på en jämn nivå. Men med min avgränsning att ej undersöka Svenska Kyrkans, samt de församlingar som finns men som ej har någon lokal i Edsbyn, så kan jag ge min förklaring, varför det ser ut som det gör Edsbyn idag, kan sammanfattas: En traditionell väckelsebygd, som engagerat många människor genom det religiösa beteendet, det religiösa livets uppbyggnad, religionens roll i samhället och de samhällsförändringarna som påverkas av det religiösa systemet och det religiösa livets utveckling. Kyrkolivet är olika intensivt i olika delar av landet, det finns därför mer eller mindre religiösa vitala områden. Faktum är att jag anser efter att ha gjort min fältstudie om Edsbybornas religiositet och jämfört den med Sveriges religiositet så anser jag att religionen har fortfarande en mycket central betydelse för Edsbyn.


7.2 Forskningsfråga


Jag förstod att min undersökning skulle visa höga siffror på religiöst liv som gudstjänstdeltagande, Guds tro osv. Jag tycker att jag har fått förklaring till varför det ser ut som det gör i Edsbyn idag. Men jag har i stort sett endast fått höra församlingsmedlemmars synpunkter och åsikter. det skulle vara väldigt intressant att göra en undersökning där ”hela” orten var med och svarade på frågor. Jag har insett vilket material varje församling har. Det är fullt möjligt att följa varje församlings utveckling och vilken påverkan det har haft för bygden. Om jag skulle fortsätta mina studier om Edsbyn och det religiösa liv som finns där, känner jag personligen att mitt intresse ligger vid EKS, Edsbyn Samarbetskommitté. Det skulle vara intressant att vara med på deras möten, se vilken eller vilka församlingar som har den största viljan och kraften att engagera de övriga församlingar till något. Jag tror att samarbetet kommer att utvecklas mera, och kanske i framtiden bildas det någon ”gemensamhetsförsamling”, men det får framtiden utvisa.
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Bilaga 1 – Frågeunderlag till pastor eller ordförande i varje församling


Intervju i Edsbyn den  med pastor eller ordförande för församling:


Namn


Födelseår


Pastor sedan


Pastor i Edsbyn sedan


Varför just Edsbyn, ev. kopplingar/släktingar

Antal medlemmar


Hur ser medlemsutvecklingen ut, fler av något av könen, äldre, yngre -barn och ungdom?

Vilken verksamhet, har ni - Möten, sångkörer osv., och hur ofta?

Församlingens diakonala arbete -

familje- och föräldraarbete


barnsång


hembesök


väntjänsten


syföreningar


Om jag följde med dig en typisk vecka, vad skulle jag få se dig göra och vilka erfarenheter skulle jag få se dig göra?

Har ni ofta någon gästtalare?

Hur är ekonomin, bidrag, kassa omslutningen


Vilken funktion tycker du församlingen har för samhället - Edsbyn?

Kan du beskriva den typiske kristna Edsbybon?


Har församlingen någon åsikt om det nya kyrkobygget, den nya Pingstkyrkan?

Bilaga 2. - Frågeformulär


Hejsan

Jag heter Monica Hansson, bor för närvarande i Gävle, men är uppvuxen i Edsbyn.


Jag studerar bl. a. ämnet religionsvetenskap på högskolan i Gävle, avsikten med mina studier är att jag skall undervisa på gymnasiet. Under hösten -98 skrev jag en B-uppsats om hur det religiösa livet såg ut i Edsbyn i slutet av 1800-talet. Nu under våren skriver jag en C-uppsats, och nu tänker jag ta reda på hur det religiösa livet ser ut i Edsbyn, idag år 1999. I Sverige minskar religiositeten och jag vill se hur det är i Edsbyn - om det minskar, ökar eller är konstant. (Min egen teori är att det religiösa livet i Edsbyn ökar). Min förhoppning är att jag eventuellt skall få någon slags förklaring eller teorier om varför det finns ett stort kyrkligt intresse i Edsbyn.


Jag skulle bli både glad och tacksam om jag får störa dig i 10-15 minuter och be dig fylla i detta frågeformulär. Ringa in de svarsalternativ du tycker passar bäst. Om du under frågornas gång ser något som du tror jag har nytta av så går det bra att ringa till mig på tel. 026/19 26 24 Tack så Mycket !

Ålder
0-
16 -
26-
36                     46-             56-             66-



15 år               25 år
35 år
45 år
55 år          65 år           äldre


2.  Kön

kvinna

Man


3. Tillhör du någon församling, i så fall vilken?

4. Sedan hur många år?

5. Anledning till att du valde just denna församling är att

Föräldrar, syskon        Att den övriga släkten

Att mina vänner


var redan med                    var redan med                               var redan med            Eget alternativ


6. Umgås du med de övriga ur församlingen på din fritid?

ja

Nej


7. Hur ofta?       Dagligen     någon gång i veckan     någon gång i månaden      eget alternativ


8. Har du varit eller är du kyrkligt aktiv i någon annan församling än den du befinner dig idag?

ja

nej


9.  Hur ofta brukar du delta i någon typ av gudstjänst?

varje vecka
någon gång
      någon gång
  aldrig
  eget alternativ


i månaden
          per år






10. Om du inte tillhör församlingen, vilken är anledningen till att du går till kyrkan?


     familjen
övrig släkt
    vänner
  trevligt program                       eget alternativ


11.  Anser du att kyrkan kan ge bra svar på andliga frågor?


ja

nej

eget alternativ


12.  Anser du att kyrkan kan ge bra svar på moraliska frågor?

ja

nej

eget alternativ


13.  Tänker du ofta på meningen med livet?

ja

nej

eget alternativ


14.   Känner du att livet är meningslöst?

ja

nej

eget alternativ


15.   Känner du dig ensam?


ja

nej

eget alternativ


16.   Känner du ingen valfrihet i ditt liv?

ja

nej

eget alternativ


17.   Tänker du  ofta på döden?

ja

nej

eget alternativ


18.   Tror du på ett liv efter detta?

ja

nej

eget alternativ


19.   Tror du på Gud?

ja

nej

eget alternativ


20.   Vilket/vilka av följande alternativ anser du dig själv vara?

kristen
religiös
troende
eget alternativ



21.   Ringa in det alternativ som du sympatiserar mest med!

1) Det är viktigt att upprätthålla ordningen.


2) Det är viktigt att bekämpa prisökningen.


3) Eget alternativ.


22.   Ringa in det alternativ som du sympatiserar mest med


1) Det är viktigt att ge människor mer att säga till om.


2) Det är viktigt att värna om yttrandefriheten.


3) Eget alternativ.


23. Är du stolt över att vara svensk medborgare? Eller om du är av utländsk härkomst så är frågan till dig; Är du stolt över ditt medborgarskap?

ja

nej

eget alternativ


24.  Är du stolt över att vara Edsbybo?

ja

nej

eget alternativ


25.  Har din attityd till kyrkan ändras under de senaste 10 åren?

ja

nej

eget alternativ


I så fall hur_________________________________________________


26.  Vilket/vilka påståenden tycker du hör ihop med  uttrycket: ”GODA ARBETSFÖRHÅLLANDEN”?

bra
     trevliga

 bra

ingen
       eget


betalt
    arbetskamrater
arbetstider
stress
       alternativ


27.  Har du  förtroende för polisen?

ja

nej

eget alternativ


28.  Har du förtroende för rättsväsendet?

ja

nej

eget alternativ


29.  Har du förtroende för utbildningsväsendet?

ja

nej

eget alternativ


30.  Har du förtroende för försvaret?

ja

nej

eget alternativ


31.  Har du förtroende för kyrkan?

ja

nej

eget alternativ


32.  Har du förtroende för fackföreningarna?

ja

nej

eget alternativ


33.  Har du förtroende för pressen?

ja

nej

eget alternativ


34.  Har du förtroende för Riksdagen?

ja

nej

eget alternativ


35.  Har du förtroende för statsförvaltningen?

ja

nej

eget alternativ


36.  Har du förtroende för stora företag?

ja

nej

eget alternativ


37.  Ringa följande alternativ med den siffra som du tycker passar in på dig

Frågan är på alla alternativen;    Hur nöjd är du med........


siffran 1 innebär att du är lite nöjd,  siffran 5 innebär att du är ”lagom” nöjd,


siffran 10 innebär att du är helt nöjd


livet som helhet  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10


hemlivet
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10


hushållsekonomin  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10


arbetet  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10


för fem år sedan  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10


för fem år framåt i tiden  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10


38.  Påverkar eller har det påverkat dig, det som händer i kyrkan på något sätt dej och i så fall hur?

39. Edsbyn har en stor kyrklig barn- och ungdomsverksamhet, hur tror du det påverkar  eller har påverkat barnen och ungdomarna?

40. Edsbyn har en stor barn- och ungdomsverksamhet inom idrottslivet och speciellt inom bandyn, hur tror du det påverkar eller har påverkat barnen och ungdomarna?

41. Tror du att det finns något samband mellan frikyrkorna och småföretagandet i Edsbyn? I så fall på vilket sätt?

42. Edsbyn har ju gjort sig känt som ”Sveriges största by” och för sina pinnstolar, bandyn och dessutom för sin kyrkliga verksamhet. Varför tror du att det finns (har funnits) så många församlingar i en liten bygd som Edsbyn?

Med andra ord varför tror du att det finns/har funnits så många kyrkligt aktiva i Edsbyn?

Bilaga 3. Redovisning av Församlingarnas egna svar på fem ostrukturerade frågor i frågeformuläret om kyrkans påverkan, kyrklig- och idrottsverksamhet för barn och ungdomar, det religiösa liv i Edsbyn


3.1 Kyrkans påverkan på medlemmen


Fråga 38) Påverkar eller har det påverkat dig, det som händer i kyrkan på något sätt och i så fall hur?

Baptistförsamlingen


”Positivt. Jag har arbetat på kyrkans dagis i 10 år. Jag upplever ofta uppmuntran i gudstjänsterna och gemenskapen” (man, 56-65 år)


”Det som påverkar mig är det som händer i mitt personliga liv” (man, 36-45 år)


”Jag försöker leva med i vad som sker i församlingen. Mitt liv de sista 21 åren och mina upplevelser har gett FRID MED GUD! Det kan låta som en klyscha men är en verklighet. Det ger trygghet i livet” (kvinna,56-65 år)


”När Guds ord predikas skapas det tro. Och när jag på allvar blir Ordets görare, inte bara hörare, förvandlas mitt liv positivt! Detta har jag upplevt” (kvinna 66-äldre)


Frälsningsarmén

”Känner mej glad och välsignad då det kyrkliga arbetet går framåt” (kvinna, 66-äldre)


”Nej” (kvinna56 -65år)


”Nej” (man, 56-äldre)


”När det gäller egna församlingar så är jag aktivt deltagande så det måste påverka mig”


(kvinna, 66-äldre)


Missionsförsamlingen:


”Självklart har jag påverkats av livet här i kyrkan. Mer förtroende, bättre lyssnande, större förståelse för andra” - (man, 56-65år)


”Debatten kring olika livfrågor/livsyttringar kan ge nya infallsvinklar och tankeställningar”

(man, 66 –äldre)


”Min personlighet har lyfts fram och kommit till sin rätt i detta sammanhang. De anlag och gåvor som jag får bruka. Det har en stor social funktion med kyrkan. Människor som jag inte annars skulle möta får jag nu vara tillsammans med” (kvinna,46-55år)


”Därför att jag deltar i det mesta som händer i kyrkan” (kvinna 66-äldre)

Pingstförsamlingen


”Positivt” (kvinna, 36-45 år)



”JA, det är mitt liv och jag lever för Jesus” (kvinna, 26-35 år)



”Det hjälper mig i mitt andliga liv. Ger upplevelse och hjälp” (kvinna 16-25 år)



”Ja, det har påverkat mig. Jag ser livet positivare och mer som en utmaning” (kvinna, 26-35 år)



”Är änka sedan 3 år och då påverkar det mig vad som händer i kyrkan, där har jag min trygghet

sen jag blev ensam” (kvinna, 56-65 år)


”Ett härligt möte gör mig glad, lätt i sinnet. Turbulens, skiljaktigheter gör mig fundersam och nedstämd. I församlingen lever man m. Som i en familj. Vi får dela lidande o glädje. Jag är också sådan att jag extra lever mig in i olika situationer” (kvinna, 16-25 år)


”Ja! Fast mer på senare år” (man, 17-25 år)


”På ett mycket bra och positivt sätt” (man 66-äldre)


”Gemenskapen ger trygghet i vardagen” (man 36-45 år)


”I den här kyrkan jag tillhör (Pingstkyrkan) är jag mycket engagerad. Eftersom jag själv är med och påverkar händelserna, påverkas jag starkt av det som händer i kyrkan. Framförallt stärker samvaron med andra kristna min egen tro” (man, 36-45 år)


”Det sker en klar undervisning i församlingen m Bibelns budskap. Det har utan tvekan påverkat min människosyn. Kärlek till mina medmänniskor. De tio budordens innehåll. Mission i andra länder, socialt och evangeliskt” (man, 56-65 år)


”jag blir styrkt i min vandring med Gud. Jag upplever en större och ökad gemenskap med dem som är med” (man, 36-45 år)


”Ja. Kyrkan är det stora livsengagemanget. Problem där innebär stor sorg. Omvänt om det är framgång ger det tillfredställelse” (man, 36-45 år)


”Ja det påverkar mig” (man, 16-25 år)


Woxnadalens Fria Församling


”En helt annan livsstil” (kvinna, 46-55 år)


”Bra gemenskap, trygghet och” (kvinna, 46-55år)


3.2 Kyrklig barn- och Ungdomsverksamhet


Fråga 39) Edsbyn har en stor kyrklig barn- och ungdomsverksamhet, hur tror du det påverkar eller har påverkat barnen och ungdomarna?

Baptistförsamlingen


”Jag tror att det har varit positiv påverkan på alla sätt. Genom ungdomsverksamheten har många fått gemenskap och medlemskap i församlingen” (man, 56-65 år)


”För dom som deltagit i det och tagit det till sig tror jag att det har bidragit till en ökad grundtrygghet plus mycket mer” (man, 36-45 år)


”Positivt! Det ger gemenskap och meningsfylld sysselsättning. Dom får med sig något som präglar dom för resten av livet. för många ger det en tro som ger trygghet” (kvinna,56-65 år)


”Viktigt att så in Guds Ord i barnen och ungdomarna så tidigt som möjligt. Tror att det är en för dem. Något som bär frukt, förr eller senare. Tillsammans med förbönen och förtroendet för oss kristna” (kvinna 66-äldre)


EFS - Evangeliska Fosterlands Stiftelsen

”Bland annat mindre brottslighet” (man, 56-65 år)


”Vi är med i EFS men har låtit våra barn gå i olika söndagsskolor” (kvinna, 56-65 år)


”Det är viktigt som en motvikt till allt annat som barn erbjuds idag” (kvinna, 36-45 år)


”Fast vi tillhör EFS har vi sänt våra barn till söndagsskola i Pingstförsamlingen och till

konfirmationsläsning i Svenska Kyrkan. Detta för att dom skall förstå att budskapet är ett men

kan utformas på olika sätt, liksom vi är olika som människor. Valet måste vara deras eget” -


(man, 66-äldre)


Frälsningsarmén

”Det påverkar dem positivt” (kvinna, 66-äldre)


”Positivt. Det är bra med en kristen grund, moraliskt och etiskt och andligt” –(kvinna, 66-äldre)


”Positivt” (kvinna, 56 -65 år)


”Barnen får tidigt lära sig rätt och fel” –(man, 66-äldre)


”Positivt” –(man, 56-äldre)


Missionsförsamlingen


”Genom att vara i kyrkan undviker dom mycket av det som kan påverka dom destruktivt”


(kvinna, 66-äldre)


”Det ger förhoppningsvis värderingar som ger livet stadga och kristna värderingar”

(man, 66-äldre)



”I stort positivt och inspirerande. Vissa undantag finns där människor farit illa!” (man, 56-65 år)


”Kriminaliteten är avsevärt lägre i Edsbyn. Detta tack vare den kyrkliga och frikyrkliga ungdomsverksamheten” (man 66-äldre)


”Många barn och ungdomar har fått kompisar och blivit omhändertagna. De har fått lära sig normer som är bärande för ett samhälle. t.ex. ärlighet, arbetsamhet, solidaritet med svaga, möjligheter att finna en tro” (kvinna, 46-55 år)


Pingstförsamlingen

”Positivt. De kristna värderingarna, speciellt om etik och moral samt den positiva människosynen ”värna människan”. Är bra och positiv påverkan” (kvinna, 36-45 år)


”De har blivit ”mer” vana och är säkert mer mottaglig för kristendomen” (kvinna, 16-25 år)


”Förhoppningsvis gett barn och ungdomar något vettigt att göra” (man, 26-35 år)


”Det har stor påverkan här, de får rättesnöre för livet hur de skall vara mot sig själv och andra (Ärliga)” (kvinna, 56-65 år)


”Dom flesta ungdomarna/barnen får höra om Jesus och får en grundläggande kunskap om Jesus. Och detta kan sedan påverka deras senare liv” (kvinna, 16-25 år)


”Genom de kyrkliga samlingarna har de en plats att gå till utan droger eller prestationstryck. Får barnen med sig glädje o trygghet därifrån kan de lättare stå emot grupptryck o bli en lugnare samhällsmedborgare. Det stora barnarbetet gör även att barn inte tycker kyrkan är tråkig, skrämmande, därför kan de återvända o kanske skapa en tro” (kvinna,16-25 år)


”De får en sund livssyn tror jag” (man, 16-25 år)



”Fått en tryggare uppväxt och en grund till det förmodliga kristna livet” (man, 16-25år)



”Det är bra för barnen/ungd. Att få en bra start i livet” (man, 26-35 år)



”Mycket positivt” (man, 66-äldre)



”Positivt, ger en bra start i livet” (man, 36-45 år)


”Barn o ungdomsverksamheten i våra kyrkor anser jag vara den viktigaste verksamheten. Utan den är stagnation och tillbakagång oundviklig. Det bästa vi kan ge barn och ungdomar idag är trygghet och den finner man i den kristna tron” (man, 36-45 år)


”Mycket positivt. En positiv livssyn som följd. Engagemang i församlingarna t.ex. inom sången och musiken, osv.” (man, 56-65 år)


”Det påverkar på ett positivt sätt. De lär sig att det finns regler för att leva. De lär sig att Gud är verklig genom att de ser hos äldre (ledare etc.)” (man, 36-45 år)


”Ja, positivt” (man, 36-45 år)


”Det är många som kunnat bilda sig en egen uppfattning om kyrkan och den kristna tron”


(man, 16-25 år)


Woxnadalens Fria Församling


”Positivt” (kvinna, 46-55 år)


”Det skapar harmoniska barn och ungdomar, trygghet, ärlighet och hänsynstagande ”


(kvinna, 46-55 år)


3.3 Idrottsverksamhet för barn och ungdom


Fråga 40) Edsbyn har en stor barn- och ungdomsverksamhet inom idrottslivet och speciellt inom bandyn, hur tror du det påverkar eller har påverkat barnen och ungdomarna?

Baptistförsamlingen


”Jag tror att idrott är bra för barn och ungdomar” –(man, 56-65 år)


”Enbart positivt! Det ger dem något att göra på fritiden och lär dom att ta hänsyn till andra främst i lagsporten” (kvinna, 56-65 år)


”Intresset för bandyn är ju stor, även för äldre. Barnen blir ju också där påverkade av i många fall sina föräldrar. Idrotten är ju nyttig för kroppen (i lagom dos) men faran finns att den kan bli en ”avgud”. Det finns frestelser även inom idrotten. Vet inte om Edsbyns ungdomar påverkas negativt! Jag tror inte det!” (kvinna, 66-äldre)


EFS


”Ungdomarna har något att intressera sig för på sin fritid” (man, 56-65 år)


”Både kyrkorna och idrotten vill barnen och ungdomarnas bästa. Beroende på förutsättningar och bakgrund vänder man sig till den man litar bäst på” (kvinna 56-65 år)


”Det är positivt. Barn behöver intressen, glädjeämnen i livet” (kvinna, 36-45 år)


”Både idrottsrörelsen och kyrkorna vill ju barnens och ungdomarnas bästa. Båda uppmuntrar samarbete och framsteg. Beroende på förutsättningar och bakgrund vänder man sig till den man litar bäst på” (man, 66-äldre)


Frälsningsarmén

”Positivt” (kvinna, 66-äldre)


”Det är också positivt, det är bra att barn och ungdomar får vara med och ge utlopp för sina intressen” (kvinna, 66-äldre)


”Det är viktigt för barn och unga att äga intresse som är sunt för både kropp och själ”


(kvinna, 56 -65 år)


”Fin laganda och att få hänsyn till varandra och ställa upp när det behövs” (man, 66-äldre)


”Befrämjar kamrat- och vänskap. Positivt för sammanhållning” (man, 56-äldre)


Missionsförsamlingen



”Det kan ge en känsla av samhörighet i bygden oberoende av livsåskådningar” (man, 66-äldre)



”Numera till det bättre” (kvinna 66-äldre)



”Högst individuellt. Somliga positivt andra negativt. En del har kunnat gå vidare i idrotten andra
utfrusna och oduglig förklarade” (man, 56-65 år)


”Idrottens ungdomsverksamhet påverkar barn och ungdomar positivt genom att den ger sysselsättning och ger utlopp för aktiviteter” (man, 66-äldre)


”Jag har själv haft barn inom bandyn. Det har varit positivt med gemenskap och motion och passning av tider. Det negativa är att passar du inte och håller inte måttet när det blir svårt blir du helt enkelt uppmanad att sluta, det är en utslagningsmekanism som är svår”


(kvinna, 46 –55 år)


Pingstförsamlingen


”Ansvarskänsla, samarbetsförmåga” (man, 16-25 år)



”ja, positivt” (man,36-45 år)


”Det påverkar positivt genom att det skapas en ”vi-känsla” i Byn. Vi har något gemensamt. Negativt är det när publiken på hemmamatcher skriker svordomar och andra dumma saker till motståndarlaget och domaren – de yngre som är med tar efter – jag vet för jag jobbar på mellanstadieskolor i ”Byn” (man, 36-45 år)

”Mycket positivt. Att träningsverksamhet i en byggd är till fördel för barn- och ungdomar som växer upp. De får lära sig ta ansvar och bli sysselsätta” (man, 56-65 år)


”Idrottslivets barn- och ungdomsverksamhet fyller också en viktig funktion på många områden. Men den kan aldrig ersätta det andliga behovet som finns hos varje människa” (man, 36-45 år)


”Positivt, ger gemenskap och bra kondition” (man, 36-45 år)


”Mycket positivt” (man, 66 –äldre)


”Bra för konditionen och kroppen” (man 26-35 år)


”En positiv och social gemenskap och bättre samarbetsförmåga. Givetvis bättre koordination och kondition” (man, 16-25)


”De lär sig umgås tillsammans” (man, 16-25 år)


”Jag spelar bandy i EIF och har gjort det länge också. Inom bandyn skapas ett engagemang o viss mått av moral. Det är Positivt, men här finns hela tiden tävlingsmomentet: jämförelser, följa vissa mönster, inte vara bra som person eller Andra kvalitéer. För att få vara m. Måste man vara bra. Alkoholen hänger också med. Det behöver inte skapa självförtroende eller grunder inför livet att delta i idrottsliv, även om jag tycker att det är nyttigt och roligt”

(kvinna, 16-25 år)



”Det är många som sportar och gillar sport” (kvinna, 16-25 år)



”Det ger friskt intresse för kropp och själ, något positivt att intressera sig för” (kvinna, 56-65 år)



”Förhoppningsvis gett barn och ungdomar något vettigt att göra” (kvinna, 16-25 år)



”De spelar (aktiverar) sin kropp mer” (kvinna 16-25 år)



”Bra. Social träning och att ta ansvar i en stor grupp” (Kvinna, 36-45 år)


3.4 Samband mellan Frikyrkor och småföretag


Fråga 41) Tror du att det finns något samband mellan frikyrkorna och småföretagandet i Edsbyn? I så fall på vilket sätt?


Baptistförsamlingen


”Nej” (man, 56-65 år)


”Ja, Gud är hela livets Gud inte bara kyrkans. Han vill leda och ge visioner inom alla områden i tider som ligger bakom har han gett visioner som människor sedan genomförde med bl. a småföretagande som följd” (man, 36-45 år)


”Jag tror på förbön. Ser man bakåt har det inte varit arbetslöshet i ”Byn” och det tror jag beror på att det bads på mycket för industrier och arbetsledare. Det flesta (eller alla) industrier ägdes ju av ”Byfolk” och det blev mer personligt. Visst ”bes” det idag också men vi behöver nog lägga på ett kol, samt att börja tänka och prata positivt, leva efter mottot ”Edsbyn vill och kan”

(kvinna,56-65 år)


”Tror inte det! Nej!” (kvinna 66-äldre)


Frälsningsarmén

”Under den senaste tiden har det väl varit några gemensamma ansträngningar för att tala om arbetslöshet m m” (kvinna, 66-äldre)


”ja, vi troende beder mycket för företagen i Edsbyn med omnejd och det tror jag dom alla har gott av” (kvinna, 66-äldre)


”Nej” (kvinna, 56 -65 år)

”Många medlemmar är småföretagare” (man, 56-äldre)


EFS


”Det kan skapas en viss framtidstro så att man vågar satsa” (man, 56-65 år)


”Det vet jag inte” (kvinna, 36-45 år)


”Historiskt sett, ja. ”Bröderna” i församlingen litade på varandra och vågade satsa prestige och pengar på varandra. Förtroende är en ovärderlig tillgång för allt företagande. Frånvaron av riktigt stora företag på trakten har gett initiativ” (man, 66-äldre)


Missionsförsamlingen


”Det är klart verifierat, att orter med stor frikyrklighet också uppvisar en rik flora av småföretagare. Kanske mer uttalat tidigare, eftersom de stora industrierna har köpt upp flera småföretag. Har med företagsklimatet att göra” (man, 66-äldre)


”Människor som har en tro utvecklas och har en trygghet som gör att de vågar satsa. De ser en mening med livet och orkar förhoppningsvis även ta en smäll om det inte fungerar. Du har även en möjlighet att be för ditt företag. (Kvinna, 46-55 år)


”Ja, arbetsmoralen och ansvar. Inga strejker har förekommit. God anda och idérikedom som betytt mer jobb” (man, 56-65 år)


”Vet inte” (kvinna 66-äldre)


”Ja, Hög arbetsmoral. God affärsetik. Goda kontakter småföretagare emellan och med kommunens beslutande organ och tjänstemän” (man, 66-äldre)


Pingstförsamlingen


”Jag vet inte” (man, 16-25 år)



”Ja, människor formats i att vara ärliga och arbetsamma” (man, 36-45 år)


”Man vill ha en ”ökad omsättning” Kyrkorna vill ha fler människor (De ska förståss bli kvar i församlingen) Företagen vill få in mer pengar! mao Man har ett mål med verksamheten”

(man,36-45 år)


”Jag tror att ansvarskännande människor med ett starkt engagemang i olika sammanhang påverkar en byggd. Frikyrkolivet i Edsbyn inget undantag. Industrins framväxt i Sverige har påverkats av frikyrkligt engagerade människor, så även i Edsbyn. Idag finns småföretagarinitiativet på många ”händer” (man, 36-45 år)


”Engagerade kristna människor blir ofta kreativa även i andra sammanhang. Det är likadant i flera samhällen i t. ex Småland med stor ”frikykotäthet”, där är också småföretagandet utbrett. Jag är också övertygad om att ett samhälle med många kristna ger välsignelse åt hela samhällslivet” (man, 36-45 år)


”Vet ej” (man, 36-45 år)


”Kanske lite! I Sverige vill man satsa på bägge” (man, 16-25 år)


”Vet ej” (man, 16-25 år)


”Det beror på hur bra kontakter man har med ”dom”, (ex. chefen….)” (kvinna, 16-25 år)


”Inte så insatt, det finns småföretagare i kyrkorna det vet jag men jag ser inget samband, för vilket yrke man har avgör inte att man blir m. I en kyrka. Att småföretagare behöver framtidstro är ju säkert, kanske vågar de en kristen mer?!” (kvinna, 16-25 år)


”Kyrkorna har ju i förbön burit fram småföretagandet i byn och arbetet + arbetslösheten”

(kvinna, 66-äldre)



”Drivkraft” (kvinna, 16-25 år)



”I så fall om ngt ska göras så kan de sponsra varandra” (kvinna, 16-25 år)


”Ja, jag tror att Gud välsignar på ett sätt som är svårt att förklara i ord. I en kristen församling (speciellt frikyrka) lär man sig ställa upp för varandra och att jobba och ”dela med sig”, bra för en egen företagare. Många bedjande människor, positivt för bygden”

(kvinna, 36-45 år)


Woxnadalens Fria Församling


”Det är mycket bön för småföretagen i Edsbyn vilket jag har påverkat positivt ”


(kvinna, 46-55 år)


”Jag tror företagen blir välsignade genom kristna. Dom får förbön” (kvinna, 46-55 år)


3.5 Medlemmarna om Edsbyns religiösa liv


Fråga 42) Edsbyn har ju gjort sig känt som ”Sveriges största by” och för sina pinnstolar, bandyn och dessutom för sin kyrkliga verksamhet. Varför tror du att det finns (har funnits) så många församlingar i en liten by som Edsbyn?

Med andra ord varför tror du att det finns/har funnits så många kyrkligt aktiva i Edsbyn?

Baptistförsamlingen

”Edsbytrakten har flera gånger besökts av det som vi kallar väckelse d. v. s många människor upplevt ånger och behov av syndernas förlåtelse och därför sökt sej kyrkorna. Varm, levande kristendom tror jag kan ha påverkat den här bygden. Ytterst är det Guds verk och svårt att förklara” (man, 56-65 år)


”Edsbyn (Ovanåker) är ju en gammal väckelsebygd och människor har sett förändringarna hos dom som blivit frälsta. Detta har naturligtvis präglat kommande släkten. Dessutom har församlingarna varit livaktiga och har ett stort engagemang på många områden. På senaste tid bl. a flyktingarna och ungdomsverksamheter. Vi kanske har en bra marknadsföring”

(kvinna,56-65 år)


”Det är säkert väckelsetider. Guds Ande har verkat och människor fått uppleva omvändelse. Och Anden verkar idag. Därigenom vill människorna tjäna Gud, som vill att alla människor ska bli frälsta. Kyrkorna har säkert var och en sin speciella uppgift” (kvinna 66-äldre)


EFS


”Edsbyn är en typisk väckelsebygd och har varit det i många år” (man, 56-65 år)


”Har man som jag ett intellektuellt stimulerande arbete, behöver man en lugn bönevrå för att samla kraft, till veckan och tacka för det som varit. Har man ett monotomt arbete behöver man få ”leva ut” på helgen bland likasinnade. Vi människor är ju som tur är så olika. Företagsamheten har också bidragit till alla 17 kyrkorna i Ovanåker” (man, 66-äldre)


Frälsningsarmén

”Jag tror att kyrkorna har haft en stor uppgift att fylla för att skapa trygghet för människorna och att barn och ungdomar har genom sina föräldrar sett vikten av detta. Att det finns många olika församlingar är ingen nackdel, vi människor är olika och kan på så sätt finna just den plats där vi hör hemma. Vi har ju ett gott samarbete” (kvinna, 66-äldre)


”Svårt att svara på varför det har varit och är så många församlingar jag upplever att det finns plats för alla. Vi har ju samma Herre och samma mål. Jag tror att skulle det vara en stor friförsamling, då skulle det bli många passiva medlemmar” (kvinna, 66-äldre)


”Många människor med starka viljor och engagemang för ”sin” sak har delat upp befolkningen i många samfund och sekter” (kvinna, 56 -65 år)


”Ja, kan det vara så att ”Kristi kärlek tvingar (har tvingat) mig”? (man, 66-äldre)


”Personlig uppfattning om tro. Varje församling har haft sin dragningskraft och har fortfarande. Trygghet” (man, 56-äldre)


Missionsförsamlingen


”Svårt att besvara. En vacker natur, närhet till andra byar. Resliga och betrodda kommunpolitiker. Goda ”försörjningsmöjligheter”. En inneboende känsla av att livet är en Guds gåva” (man, 66-äldre)


”Det vet bara Gud, som slösat så mycket nåd över bygden” (kvinna, 66-äldre)


”Självständiga människor, en viss envishet samtidigt som ledare dykt upp och splittrat. Dålig kyrkohistorisk kunskap och bibelkunskap. Längtan efter nya upplevelser och en viss kortsiktighet i tänkandet” (man, 66-äldre)


”Det har varit stora väckelser som har gått fram i bygden. Människor med olika bakgrund och starka viljor har svårt att samsas under ”samma tak”. Det har nog blivit nya församlingar ganska naturligt, jag ser det inte som en nackdel. Vi samarbetar ekumeniskt numer”

(kvinna, 46-55 år)


”Där det finns många kristna, där finns det också många åsikter och tolkningar. Kanske är det orsaken till många församlingar” (man, 66-äldre)


Pingstförsamlingen



”Väckelse genom tiden” (man, 16-25 år)


”Det har varit många bedjare under åren. Det har funnits en ”folklighet” som slagit igenom. Förkunnare med egen profil har funnits här t. ex Svanberg, sedan 40 –talet, ”Bolags-Anders” 40-60-talet, Georg Larsson nu-90-tal m fl. m. Fl. (man, 36-45 år)


”Upprepade andliga väckelser” (man, 36-45 år)


”Vi är en väckelsebygd” (man, 16-25 år)


”Började för länge sedan när det grundades många mindre bönehus. Detta fortsatte att växa och resulterade till många församlingar” (man, 16-25 år)


”Många olika typer av människor som vill ha olika struktur på verksamheter och därför valt olika sätt att bedriva verksamhet. Samarbetet mellan församlingarna har varit bra och särskilt under de senaste 30 åren” (man, 66-äldre)


”Antagligen för att dom inte fick plats i en kyrka. Människor har behövt Gudskontakt och mening med livet. En väckelse har då drabbat Edsbyn med omnejd” (man, 36-35 år)


”Jag tror inte att det har att göra med människors kynne eller tradition att göra. Som kristen tror jag att det har helt och hållet med Gud nåd att göra. Han har under årens lopp låtit väckelser dra fram i den här byn. Det är frukter från dessa väckelser som gör att vi ännu idag har många kristna i vår bygd” (man, 36-45 år)


”Det har följt generationer sen långt tillbaka. Och så finns det en stark vilja i Edsbyn. (Edsbyn vill och kan)” (kvinna, 56-65 år)


”Stark tradition, levande andlighet, väckelse” (kvinna, 16-25 år)


”Tänker inte på det så ofta, har inte heller kommit på någon slutsats” (kvinna 16-25 år)


”Väckelsebygd, det lever nog kvar än idag” (kvinna, 26-35 år)


”Därför att människorna är mer öppna för Gud! Och tar emot Jesus som sin frälsare”

(kvinna 16-25 år)


”Många ”väckelser” har gått fram i bygden där många omvänt sig till Jesus. A) Vi är olika till läggningar även som kristna, därför kan det vara positivt med mer än en församling så alla kan känna sig hemma någonstans” (kvinna, 36-45 år)


”Väckelser och engagemanget har i denna bygd ”vattnats” och getts näring under i stort sett hela 1900-talet. Olika sanningar har betonats i väckelserna som gått fram. En del har tryggt stannat kvar i etablerade församlingar, andra har gått vidare in i nya församlingar med ”nya” inriktningar. Det som präglat församlingarna i Edsbyn är också viljan att samarbeta, även med SV. Kyrkan, i ett stort och fint ekumeniskt samarbete som växt fram genom åren”

(man56-65 år)


Woxnadalens Fria Församling


”Alla i församlingarna ber om väckelse och Gud hör bön, därför blir många frälsta”


(man 46-55 år)


”Det är en väckelsebygd” (kvinna, 46-55 år)


”Gud vill göra något speciellt i den här bygden. Jag tror på väckelse som ska börja i Woxnadalen, och sedan över hela landet” (kvinna, 46-55 år)
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