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Inledning	

Bakgrund	
 

Jag har burit med mig mitt intresse för predikan väldigt länge. För några år sedan 

hörde jag en präst förklara att när han predikade menade han att han ”berättade 

bibelberättelser.” Jag har i mitt tidigare yrkesliv arbetat med barn och ungdomar och 

jag har genom åren berättat många bibelberättelser. Den erfarenheten och denna 

prästs beskrivning av predikan blev en dörröppnare för mig, vad gäller att ta min 

kallelse att bli präst på allvar. När jag blev antagen som prästkandidat stärktes mitt 

intresse för predikan och många nya tankar och frågor har dykt upp. Hur kan jag 

förbereda mig för att predika på ett sätt som gör att människor blir berörda? Hur kan 

jag hjälpa människor att hitta en tro eller att växa i den tro som de redan har? Och hur 

förmedlas den evangelisk-lutherska traditionen så att människor kan relatera till sina 

egna liv? Det är min önskan att predikan ska beröra människor och fungera som en 

hjälp att tolka livet. Mitt val av ämne i uppsatsen är väldigt personligt, men jag tror att 

mina frågor är viktiga för alla som predikar. I vår tid behöver Svenska kyrkans 

företrädare fundera över sin kallelse så att den förvaltas på bästa sätt och att man utför 

det som Jesus har sagt… ”Gå därför ut och göra alla folk till lärjungar...” 1 

Syfte	och	frågeformulering	
 
Syftet med uppsatsen är att få förståelse och insikter om vad det innebär att en 

predikan berör de människor som lyssnar till den. Hur förbereder man sig för att 

kunna predika så att människor blir berörda och kan tolka sina egna liv genom 

Bibelns texter. En viktig utgångspunkt för predikan är att den förmedlas på ett sätt så 

att den kan ge människor en tro som kan hjälpa dem att tolka sina egna liv. Enligt den 

evangelisk-lutherska traditionen ska ordet växa och bo i människor, men hur går det 

till och hur gör man det på bästa sätt? Uppsatsens frågeställning är:  

 

Vad innebär det att en predikan berör? 

																																																								
1	Matt 28:19 
2 Wingren, Gustaf, 1960, Predikan. En principiell studie, Lund: Gleerup. s. 5. 
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Teori		

 
Predikan har definierats på olika sätt under de århundraden som den kristna kyrkan 

har existerat. Gustaf Wingren (1910-2000), professor i systematisk teologi vid Lunds 

universitet 1951-1977, menade att en predikan handlar om ”frambärandet av det 

anförtrodda budskapet till de människor, som befinna sig inom räckhåll för ordet.” 2 

Det handlade om att stå i förbindelse mellan ”skapelsens begynnelse i urtiden och de 

dödas uppståndelse i evigheten” 3 och förmedla livets grund och källa. Martin 

Lönnebo (1930-), biskop emeritus i Linköpings stift, definierar predikan som att 

”[p]redikan förmedlar erfarenheten av Gud.” 4 Man kan klart konstatera att 

definitionen av predikan har varierat och varierar fortfarande. Den definition som 

avses i denna uppsats handlar om ordet, den textutläggning, som görs av de 

bibeltexter som ingår i kyrkoårets teman, och som används vid gudstjänster i den 

evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, Svenska kyrkan. Som teori för denna uppsats 

kommer vissa inslag i den evangelisk-lutherska traditionen att användas. 

Den	evangelisk-lutherska	traditionen	
	
Det har sedan första århundradet firats gudstjänst i kristna kyrkor världen över. 

Idag finns det dessutom ett stort utbud av olika gudstjänster där man kan dela 

gemenskapen kring ordet och måltiden. Svenska kyrkan följer Kyrkoordningens 

direktiv hur en församling ska fungera och där står bl.a. att ”[f]örsamlingens 

grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni 

och mission.” 5 På olika sätt ska kyrkan klargöra vad kristen tro, bekännelse och lära 

innebär. Gudstjänsten beskrivs som kyrkolivets centrum och där får tron näring 

genom att ordet predikas och nattvarden firas och allt sker i bönens och lovsångens 

gemenskap. Ordet har en särskild plats i gudstjänsten och i Den svenska 

kyrkohandboken, som är en handbok för prästerna, finns en ordning, ordo 6 för hur en 

gudstjänst ska utformas. Ordet är en av de fyra delarna i gudstjänsten: Inledning, 

Ordet, Måltiden och Avslutning.  

 
																																																								
2 Wingren, Gustaf, 1960, Predikan. En principiell studie, Lund: Gleerup. s. 5. 
3 Wingren 1960, s. 52. 
4 Lönnebo, Martin, 1977, Homiletik. En introduktion i kyrkans förkunnelse, Stockholm: Verbum, s. 22. 
5 Kyrkoordningen 2015 med avgränsande lagstiftning för Svenska kyrkan, Stockholm: Verbum, s. 13. 
6 Ordo kan ses som en ”grundmönster för skeende” för gudstjänsten. För vidare förklaring se Edgardh, 
Ninna, 2010, Gudstjänsten i tiden. Gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008, Lund: Arcus, s. 155 
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Martin Luther (1483-1546) var en av de som kämpade hårt för frågor kring tron och 

han ville få till stånd en del förändringar i kyrkan. Genom arbetet med förändring 

bildades den evangeliska kyrkan. Den evangeliska kyrkan kom att delas ytterligare 

och ur det växte den evangelisk-lutherska kyrkan fram. Luther är den som format den 

evangelisk-lutherska kyrkans tradition och den vilar på de svar som han lyckades få 

fram i sin kamp för kyrkans förändring. Luther ansåg att ordet var utgångspunkten för 

allt. Genom att översätta Bibeln till folkets språk blev ordets förkunnelse central för 

människor och i ordet fann man svar på alla sina frågor. Reformationen splittrade 

kyrkan, men splittringen gjorde att man ännu ivrigare ville presentera kyrkans 

budskap, där evangeliet om Jesus var centrum. Bibelns ord hör ihop med 

sakramenten: dopet och nattvarden. I gudstjänsten delas ordet, bröd och vin för att 

människor ska kunna bära med sig det ut i det vardagliga livet. Reformatorerna 

framhöll att ordet har makt att förändra människor och att många människor blir 

upprättade av Jesu förkunnelse och man anser att Jesus förlåtelse gör det möjligt för 

människor att förändra sig och att fortsätta sina liv på ett annat sätt. 7 

 

Luther menade att det talade ordet var det som gällde, visserligen var bokstäverna 

döda, men det talade ordet var ett levande ord som skulle ljuda över hela världen. 8 

Stolt skriver att Luther ansåg att Gud gör människor levande, Gud förlossar och livnär 

dem och Gud skyddar och bevarar människan tills hon når det eviga livet. Guds ord 

både talas och verkar i människors liv. 9 För Luther verkar Gud genom sitt ord och 

han ansåg att retoriken var ett viktigt redskap för att predikan skulle väcka ”hjärtats 

tro.” Luther ansåg att det är i hjärtat som det avgörs om man tror på Gud eller inte och 

det är den helige Ande som väcker tron och fäster den i hjärtat. Det är när människor 

lyssnar till predikan som tron växer fram. 10 För Luther skulle predikan både vara 

undervisande och ge ett anslag i hjärtat och därför krävdes det, att den som predikade, 

själv, var uppfylld av det som sades. Det var bara de äkta känslorna, den personliga 

erfarenheten av troslivet, som fick ordet att nå ända fram till hjärtat. 11  

 

																																																								
7 http://svenskakyrkan.se/en-evangelisk-luthersk-kyrka 
8 Wingren 1960, s. 80.  
9 Stolt, Birgit, 2014, Luther själv. Hjärtats och glädjens teolog, Skellefteå: Artos, 2014, s. 129. 
10 Stolt 2014, s. 132. 
11 Stolt 2014, s. 142. 
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Redan under reformationen betonade Luther att det var viktigt att leva i nuet. Tron 

handlar om inte dåtid, utan är en resurs för att klara livet här och nu. Tron är något 

som är giltigt i vardagen. Gudstjänsten och predikan ska inte användas för att skydda 

sig mot det som finns runt omkring utan snarare hjälpa till att belysa det som livet 

innehåller. Tron ska ge kraft och en förtröstan som kan bära människan i och genom 

alla olika händelser i livet. 12 

 

Idag skulle nog Luthers ”hjärtats tro” beskrivas som att ett intresse har väckts, eller att 

man har fått kunskap som gör att man blir engagerad eller berörd av det som sägs i 

predikan. Men vad innebär det att predikan ger ett anslag i hjärtat eller som vi skulle 

säga idag, att man blir berörd? Det är uppsatsen syfte att ge svar på den frågan.  

Metod	
	
För att få svar på uppsatsens frågeställning har jag gjort en litteraturstudie av fyra 

läroböcker som undervisar om predikan och som är utgivna under 2000-talet. Det 

finns två olika typer av litteraturstudier inom teologisk forskning, en funktionell 

idéanalys och en innehållslig idéanalys. Dessa är hämtade från boken Att förstå 

religion. Metoder för teologisk forskning. 13 Den funktionella idéanalysen fokuserar 

på att ge förklaringar till varför en viss författare omfattar vissa idéer eller teorier och 

den används bl.a. inom religionshistoria och religionspsykologi. Den innehållsliga 

idéanalysen innebär att man beskriver och klargör innehållet i en text och den används 

bl.a. inom systematisk teologi. 14 Eftersom denna uppsats har sin tillhörighet inom 

systematisk teologi, har litteraturstudien av läroböckerna i predikan utförts genom en 

innehållslig idéanalys. I den innehållsliga idéanalysen har fyra analysfrågor använts 

för att beskriva och klargöra innehållet i texterna. Följande analysfrågor har används: 

Hur berör predikan? Vad berör predikan? Varför berör predikan? och Vem berör 

predikan? Genom analyssvaren blir det möjligt att klargöra varje författares idéer och 

tankar och med hjälp av dem kan uppsatsens frågeställning besvaras.  

	
 

																																																								
12 http://svenskakyrkan.se/en-sjalvkritisk-kyrka-som-forandras 
13 Grenholm, C-H, 2006, Att förstå religion. Metoder för teologisk forskning, Lund: Studentlitteratur.  
14 Grenholm 2006, s. 213-214. 
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Material 
 

Valet av all litteratur har sökts via Uppsala universitet biblioteks databaser. Sökordet 

”predikan” har använts och böckerna som valts handlar om predikan i den evangelisk-

lutherska traditionen. Litteraturlistorna i läroböckerna har också använts i sökandet 

efter relevant litteratur. Avgränsningen och definition av predikan som avses i denna 

uppsats handlar om den textutläggning som görs av de bibeltexter som ingår i 

kyrkoårets teman och som används vid gudstjänster, i den evangelisk-lutherska 

kyrkan i Sverige, Svenska kyrkan. De fyra böcker som har analyserats med hjälp av 

analysfrågorna är alla läroböcker i predikan och de är skrivna under 2000-talet.  

 

De böcker som valts är: Att predika en tradition. Om tro och teologisk literacy 15 och 

den handlar om Svenska kyrkans tro och tradition. Bokens författare menar att en 

tradition måste kunna relateras till sin samtid för att den ska hållas levande. Detta 

menar författaren är en utmaning för dagens präster. En stor del av boken handlar om 

människors literacy (kan jämföras med förförståelse) och hur den har förändrats över 

tid. I Predikan växer fram 16 utgår författarna från att predikan växer fram ur ett 

pågående samtal i församlingen. Tron har inget givet svar, utan måste ständigt få 

diskuteras och vidareutvecklas. Författarna betonar vikten av att predika en tro som är 

giltig för den som lyssnar. Boken presenterar också konkret hjälp för predikanten att 

hitta sin egen predikostil och predikoröst. Boken Allvarligt talat. Om predikan 17 är en 

antologi och den innehåller olika artiklar om predikan. Det som framför allt lyfts i 

boken är tankar kring varför predikan berör och vilka uppgifter och problem som 

predikanten står inför. Slutligen Det homiletiska rummet - mötet mellan predikant och 

lyssnare 18 handlar om att predikan är en sammansatt händelse med flera viktiga 

komponenter som bidrar till att göra predikan betydelsefull. Boken har ett särskilt 

fokus på vad som händer mellan predikanten och lyssnaren och författaren menar att 

både predikanten och lyssnaren är ansvariga för att en predikan berör.  

 

Alla böcker används eller har använts som kurslitteratur, vid den teologiska fakulteten 

vid Uppsala universitet eller vid andra teologiska lärosäten i Sverige.  

																																																								
15 Eriksson, Anne-Louise, 2012, Att predika en tradition. Om tro och teologisk literacy, Lund: Arcus.  
16 Ottensten, M & Johansson, T, 2010, Predikan växer fram. Stockholm: Verbum.  
17 Stenström, Hanna (red.) 2008, Allvarligt talat. Om predikan, Stockholm: Verbum.  
18 Eldebo, Rune, 2005, Det homiletiska rummet - mötet mellan predikant och lyssnare, Örebro: Libris.  
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Forskningsöversikt	
	
Forskningen kring predikan har sett olika ut i alla tider. I min efterforskning har jag 

uppmärksammat fyra perspektiv på predikan. Det första perspektivet som behandlas i 

forskningsöversikten skildrar predikan utifrån ett historiskt perspektiv och som en 

företeelse över tid. Det andra perspektivet presenterar predikan utifrån ett retoriskt 

grepp i hur man lyckas övertyga den som lyssnar. I det tredje perspektivet presenteras 

forskningen om predikan ur ett dogmatiskt perspektiv, där man håller fast vid en 

dogm och är konsekvent i sitt predikande. Det fjärde och sista perspektivet behandlar 

predikan utifrån ett evangeliskt-existentiellt perspektiv och där ska evangeliet ses som 

ett komplement till människors livstolkning.  

Historiskt	perspektiv	
	
Alf Härdelin (red.) ger i boken Predikohistoriska perspektiv. Studier tillägnade Åke  

Andrén 19 ett historiskt perspektiv på predikan och en av medförfattarna, Ekenberg, 

menar att predikan är en gammal tradition som man hittat belägg för redan i den 

äldsta arameisktalande urförsamlingen, på 150-talet v.t. Predikan eller 

”undervisningen” handlade om att uppmana de som lyssnade till att efterfölja det som 

återgivits ifrån bibeltexten. 20 Vid studier av Paulusbreven har man funnit olika 

former av ”undervisning” för de olika församlingarna. I brevskrivningarna undervisar 

t.ex. Paulus församlingarna i hur de skulle växa och mogna som kristna. 21 År 451 v.t. 

beslutades det på konciliet i Kalcedon att bara präster fick predika. Tidigare hade 

både lekmän och munkar tillåtits att predika, men nu var det slut med det. 22 Under 

800-talet blev det plikt för prästerna, under biskopens tillsyn, att predika varje sön- 

och helgdag. Samtidigt deklarerades församlingsmedlemmarnas skyldighet att lyssna 

på predikan, regelbundet. 23  

 

På 1500-talet var det i princip bara biskopen som fick predika, men han kunde 

delegera uppdraget till präster med särskild kompetens. Genom klosterordnarnas 
																																																								
19 Härdelin, Alf (red.) 1982, Predikohistoriska perspektiv. Studier tillägnade Åke Andrén, Uddevalla: 
Skeab. 
20 Ekenberg, Anders, 1982, ”Urkristen predikan. Några aspekter”, Alf Härdelin (red.), 
Predikohistoriska perspektiv. Studier tillägnade Åke Andrén, Uddevalla: Skeab, s. 12. 
21 Ekenberg 1982, s.23. 
22 Nilsson, Bertil, 1982, ”Om rättigheten och skyldigheten att predika. Utvecklingslinjer i den 
kanoniska rätten”, Predikohistoriska perspektiv. Studier tillägnade Åke Andrén, Alf Härdelin (red.), 
Uddevalla: Skeab, s. 42. 
23 Nilsson 1982, s. 46. 
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framväxt var det, under en period, tillåtet för munkar att predika i vissa sammanhang, 

men det förbjöds snart igen. För lekmän var det totalförbud att predika. 24 Predikan 

skulle ge undervisning om kristen tro och vara anpassad till församlingsmedlem-

marnas intellektuella nivå. Innehållet i predikan skulle vara undervisning om bl.a. 

trons grundsanningar, mässans mysterium och skärselden, för att människor skulle bli 

uppbyggda i sin tro. 25  

 

I början av 1900-talet tilläts även diakoner att predika och de jämställdes med de 

präster som hade en särskild kompetens. 26 Diskussionen kring huruvida lekmän 

skulle få tillåtelse att predika diskuterades fortfarande vid Härdelins boks utgivande 

och det konstaterades att den dåvarande påven, Johannes Paulus II, låtit meddela att 

predikan ”den skall vara reserverad för ordinerade ämbetsbärare” 27 Härdelin har 

också funnit i sin forskning att predikans form har förändrats över tid och tydligast 

syns det runt 1200-talet då predikan gick från att ha varit en bibelutläggande text till 

att tillhöra den mer tematiska sortens predikan. 28 

 

Även Barbro Wallgren Hemlin har en historisk tillbakablick i sin bok Att övertyga 

från predikstolen 29 och hon menar att på 1600-talet var predikan mycket dogmatisk 

och framhöll Bibeln som auktoritet och att den ägde sanningen som skulle följas till 

punkt och pricka. På 1700-talet kom pietismens fromhet att påverka predikan som 

blev enklare, frommare och mer andlig. Predikan undervisade om evangeliet som 

skulle påverka både viljan och förståndet. 30 Under 1800-talets första hälft stod den 

klassisk-retoriska tekniken högt inom predikokonsten, men det kom att ändras i slutet 

av 1800-talet. I början av 1900-talet ansåg man att det inte behövdes några retoriska 

knep för att predika, det var inte människans verk, utan det var Gud som talade. 31 

 

 

																																																								
24 Nilsson 1982, s. 57. 
25 Nilsson 1982, s. 61. 
26 Nilsson 1982, s. 63 
27 Nilsson 1982, s. 66. 
28 Härdelin, Alf, 1982, ”Från ”bibelutläggande homilia” till ”tematisk predikan.” En filosofisk-litterär 
studie”, Predikohistoriska perspektiv. Studier tillägnade Åke Andrén, Alf Härdelin (red.), Uddevalla: 
Skeab, s. 135. 
29 Wallgren Hemlin, Barbro, 1997, Att övertyga från predikstolen, Nora: Nya Doxa. 
30 Wallgren Hemlin 1997, s. 33-34. 
31 Wallgren Hemlin 1997, s. 36-38 
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Retoriskt	perspektiv		
 

Det retoriska perspektivet på predikan handlar om att övertyga den som lyssnar och 

genom att använda olika retoriska knep kan man lyckas bättre med att föra fram 

budskapet t.ex. i predikan. Wallgren Hemlin skriver i sin bok Att övertyga från 

predikstolen att den kristna predikan har funnits i ca 2000 år och har under hela sin tid 

varit präglad av den klassiska retoriken. 32 Den första läroboken i retorik skrevs av 

Aristoteles på 300-talet f.v.t. 33 Retoriken ses som en teknik som har speciella regler 

och föreskrifter som hjälper talaren att övertyga eller övertala den som lyssnar. För 

predikanten handlar det om att övertyga om att den kristna tron är den sanna och det 

enda som kan rädda människor. 34 Enligt Wallgren Hemlin var Luther en medveten 

retoriker som på ett skickligt sätt använde sig av retorikens redskap i sina 

predikningar. Han använde sig av den klassiska retoriken samtidigt som hans 

predikningar innehöll mycket stor individualitet och frihet. 35 Wallgren Hemlin 

konstaterar dock att det under 1900-talet fram till år 1990, inte har ansetts att den 

klassiska retoriken hörde hemma i undervisningen om predikan. Hon har studerat 

olika predikningar och menar att det syns att den retoriska teorin inte varit synlig vid 

pastoralinstituten under 1970- och 80-talen. Wallgren Hemlin konstaterar att man 

numera använder retoriken både i teoretisk och praktisk undervisning för prästkandi- 

dater. 36 

 

Eva Abragi skriver i boken Predika idag 37 att det finns gammal kunskap om hur man 

skriver, för att framföra något man vill ha sagt, som gått förlorat och som är värdefull 

att använda när man skriver predikan. 38 Abragi menar att Paulus använde sig av 

retoriken i sitt brevskrivande, då han dels ville förmedla en kunskap och dels ville få 

människor att tro på det han skrev. 39 Abragi förordar att de retoriska begreppen 

logos, ethos och pathos fortfarande bör användas i arbetet med predikan. Logos 

innebär att predikan ska framställas sakligt och ge kunskap som kan fungera som 

redskap för människor att på egen hand kunna läsa Bibeln och tolka traditionen.  
																																																								
32 Wallgren Hemlin 1997, s. 23. 
33 Wallgren Hemlin 1997, s.18 
34 Wallgren Hemlin 1997, s. 23. 
35 Wallgren Hemlin 1997, s. 32. 
36 Wallgren Hemlin 1997, s. 44-45. 
37 Abragi, Eva, 2004, Predika idag. Om retorikens betydelse för predikan, Stockholm: Verbum.  
38 Abragi 2004, s. 8.  
39 Abragi 2004, s. 33. 
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Ethos handlar om att predikanten ska vara trovärdig och ha en positiv karaktär och 

personlighet och Pathos innebär att predikan ska beröra och landa i människor. 40 

 

Inom retoriken finns en gren som kallas homiletik och Martin Lönnebo 41 menar i sin 

forskning att predikan handlar om att förmedla andliga upplevelser utifrån den 

historiska världen och Bibeln. Denna kunskap ska man kunna använda för att knyta an 

till det egna livet så att det skapar tro eller får en redan befintlig tro att växa och 

fördjupas. 42 Att vara präst är för Lönnebo ett heligt ämbete som man behöver 

förvärva andlig kunskap om, för att utföra. Samtidigt som man själv måste växa som 

kristen individ och utveckla andlig visdom. Prästen ska tala erfarenhetens språk. 43 

Dogmatiskt	perspektiv	
 

Ett dogmatiskt perspektiv på predikan handlar om att tydligt visa att Bibeln och Gud 

är det självklara rättesnöret för människan. Gustaf Wingren tar i sin bok Predikan. En 

principiell studie utgångspunkt i Luther och hans tankar under förändringens tid i 

Europa på 1500-talet.  

 

Människan bar på en rädsla för den dömande Guden och både Gud och Djävulen var 

del av den vardag som människor levde i. Predikan handlade om att hjälpa människor 

att övervinna kampen mot Djävulen och gå segrande ur den tillsammans med Gud. 44 

Luther menade att predikan är Guds ord och människan behöver fogas in i bibeltexten 

för att inse sin synd och sedan korsfästas med Kristus för att uppstå som en ny 

människa. Guds ord blev kött i Jesus Kristus och på så sätt är ordet och människan 

skapade för varandra och genom att lyssna till Guds ord, har människan placerat sig 

inom räckhåll för Guds skapande och handlande. För Luther hade predikan samma 

kraft som den kraft Gud använde när han skapade världen och genom ordet förbinds 

skapelsen med sin fulländning. 45 Luther menade att predikan skulle ses som en vård 

av det religiösa livet och som skulle tillföra något gudomligt till människorna som de 

inte hade själva. Han menade att i ordet finns en kraft som vill återupprätta människan 

																																																								
40 Abragi 2004, s. 34-35. 
41 Lönnebo, Martin, 1977, Homiletik. En introduktion i kyrkans förkunnelse, Stockholm: Verbum. 
42 Lönnebo 1977, s. 16. 
43 Lönnebo 1977, s. 18.  
44 Wingren 1960, s. 62. 
45 Wingren 1960, s. 88-89. 
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och den kraften vill hjälpa människan att resa sig i hälsa, så att kärleken till nästan får 

råda. 46 

Evangeliskt-existentiellt	perspektiv		
	
Det sista perspektivet i forskningsöversikten är Bernice Sundkvists 47 forskning om 

predikan utifrån ett evangeliskt-existentiellt perspektiv. Sundkvist menar att predikan 

måste knyta ihop det glada budskapet om Kristus med de livsfrågor som människor 

bär på. Sundkvist beskriver Bibelns evangelium som ett ord som verkar och har kraft 

och talar till det som sker i nuet, till den mångtydighet som finns i existensen. 48  

I predikan sker ett möte med en närvarande Gud som vill samtala och som vill 

kommunicera med människan. Gud är, i predikan, närvarande och gör så att den 

transcendenta och den immanenta verkligheten kommer närmare varandra. 49 

 

Den gudsbild som evangeliet presenterar är att Gud blev människa i Jesus och är del i 

hela världens nöd. Gud bär och delar de bekymmer som människan har och han kan 

beröra människan. Sundkvist menar att när predikan kan ge ord åt människors 

situationer skapas en igenkänning och förståelse som lyssnaren upplever som ett 

tilltal. För lyssnaren handlar det om att känna att de existentiella frågorna får svar, 

vilket skapar ett meningssammanhang att förhålla sig till och genom att uppleva att 

predikan handlar om ”mina frågor” kan lyssnaren få näring till sin tro. Den tro som 

finns sedan länge och som får näring att växa, eller den tro som håller på att gro och 

som så småningom kommer att växa och bli starkt. 50 På det sättet öppnar predikan 

upp för det	som kommer och den skapar en förståelse för nya erfarenheter av livet. 

Sundkvist ser predikan som en helande dialog och som innebär att evangeliet ska 

höras i hela världen och samtidigt möta enskilda människor att tolka de existentiella 

livsvillkoren genom att känna att detta är ”till mig”. 51  

	
 

 

																																																								
46 Wingren 1960, s. 26. 
47 Sundkvist, Bernice, 2003, Evangelium och Existens. Predikan som helande dialog, Skellefteå: Artos.  
48 Sundkvist 2003, s. 15-16. 
49 Sundkvist 2003, s. 29. 
50 Sundkvist 2003, s. 76-77. 
51 Sundkvist 2003, s. 89. 
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Forskningsläget	i	relation	till	min	frågeställning	
 

Jag har presenterat fyra perspektiv på hur tidigare forskning kring predikan har sett ut. 

Alla fyra perspektiv är viktiga och intressanta för att få kunskap om predikan. De fyra 

perspektiven visar på att man i alla tider har sökt olika svar. Det historiska 

perspektivet visar på en utveckling av predikan där man kan se hur tidens tand 

påverkat. Det retoriska perspektivet visar hur retoriken har använts som redskap för 

att predika och att det funnits tider då det inte ansågs rätt att predikan använde 

retoriska grepp. Det dogmatiska perspektivet visar att det i predikan har varit viktigt 

att hålla sig till en sanning, där Gud och Bibeln är rättesnöret. Det sista perspektivet, 

det evangeliskt-existentiella, visar att predikan måste låta evangeliet möta nutidens 

olika livsfrågor. Detta är viktigt i en tid då människan skapar sin egen tillvaro och 

söker svar utifrån sin egen livssituation.  

 

Min uppsats om predikan bygger vidare på alla fyra perspektiven. Uppsatsens 

historiska perspektiv syns i att den behandlar ämnet predikan under tidigt 2000-tal.  

Det retoriska perspektivet genomsyrar fortfarande predikan och i prästutbildningen 

används retoriska redskap för att få människor att bli berörda. Utgångspunkten för 

predikan är Bibelns berättelser om Gud och det dogmatiska perspektivet finns i den 

evangeliskt-lutherska traditionen, där Bibeln och predikan har ett stort värde. I det 

evangelisk-existentiella perspektivet möter Bibelns berättelser lyssnarens egna 

livstolkning och genom att hitta en förståelse i evangeliet kan människor uppleva  

ett tilltal från Gud. 

  

Det som är nytt i denna uppsats är att den bidrar med ett individperspektiv. Genom 

analysfrågorna, hur, vad, varför och vem, får uppsatsens frågeställning ett svar som 

visar att individen är viktig. Uppsatsen gör en djupdykning i ämnet predikan för att 

söka svaret på frågan Vad innebär det att en predikan berör?  
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Analys:	Fyra	läroböcker  
	
	
Huvudtexten i denna uppsats utgörs av en innehållslig idéanalys av fyra läroböcker i 

predikan. De fyra läroböckerna är: Att predika en tradition. Om tro och teologisk 

literacy, Predikan växer fram, Allvarligt talat. Om predikan och Det homiletiska 

rummet - mötet mellan predikant och lyssnare. Böckerna har analyserats utifrån fyra 

frågor: Hur berör predikan? Vad berör predikan? Varför berör predikan? och 

Vem berör predikan?	

Hur	berör	predikan?	
 

I Att predika en tradition. Om tro och teologisk literacy menar Eriksson att predikan 

handlar om att förmedla teologi. Genom teologin ges en viss förståelse för tiden man 

lever i och predikan vårdar den kristna traditionen och ser till att den hålls vid liv. 52 

Enligt författaren finns det olika tankar om predikan. Det finns de som upplever att 

predikan är ett tilltal från Gud, medan andra menar att det är ett historiskt dokument 

som inte alls har något gudomligt inslag. 53 Författaren menar att det är helt och hållet 

prästens uppgift att se till att predikan blir levande och en del i den kristna traditionen. 

Genom att göra bibeltexten levande så blir traditionen relevant och viktig för 

människor. 54  

 

Ottensten/Johansson menar i Predikan växer fram att det finns beröringspunkter som 

är tydliga mellan människor och den bibeltext som predikas. De menar att vi 

människor behöver beröras och uppröras av berättelserna från Bibeln och när orden 

får en riktning, en vilja, som låter Guds ansikte möta människors ansikten, då kan 

Gud ta gestalt i människors liv. 55 Ottensten/Johansson menar att i mötet mellan orden 

och den som lyssnar blir Jesus Kristus synlig. Predikan beskriver Guds rike och 

genom att denna bild delas med lyssnarens egna bilder, så är Guds rike närvarande. 

De menar också att när orden i predikan matchar människors erfarenheter med det 

som händer i bibeltexten, så kan människor uppleva Gud. 56 Författarna säger vidare 

att i predikan tillåts olika tankar och erfarenheter att mötas och de får t.o.m. skava mot 
																																																								
52 Eriksson 2012, s. 38. 
53 Eriksson 2012, s. 107. 
54 Eriksson 2012, s. 132. 
55 Ottensten/Johansson 2010, s. 71-72. 
56 Ottensten/Johansson 2010, s. 74. 
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varandra. Detta är sunt och skapar spänning, nästan som en upptäcktsresa där orden 

kan hjälpa till att pröva olika världar att förhålla sig till. 57  

 

Stenström tar i Allvarligt talat. Om predikan upp att predikans svåra uppgift är att få 

en gammal text från Bibeln att bli viktig för människor idag, men hon menar att i 

predikan är det möjligt att prata allvar och förmedla ord som befriar och som kan 

upplevas som ett tilltal från Gud. 58 En av medförfattarna, Sundkvist, menar att 

predikan egentligen är ett möte mellan lyssnaren och Gud och att i predikan gestaltas 

Gud och uppmuntrar människor som är vilsna, och genom att finna tilliten hos Gud 

kan människor bli berörda. 59  

 

I Det homiletiska rummet - mötet mellan predikant och lyssnare tar Eldebo sin 

utgångspunkt i att människor förväntar sig att predikan inte bara ska beröra på det 

intellektuella planet, utan även på ett djupare plan. 60 Författaren menar att för 

predikanten handlar det om att förmedla ett budskap som gör ett tilltal från Gud 

möjligt för den som lyssnar. Genom att binda samman bibeltexten med lyssnarens 

egna liv gör predikanten det möjligt för lyssnaren att uppleva ett tilltal från Gud. 

Eldebo menar också att Guds ord skapar en gemenskap mellan de människor som 

lyssnar och att Gud använder människor när han vill tala till människor. Därför är det 

viktigt för predikanten att i sin förberedelse vara uppmärksam på hur Gud vill möta 

människor och för lyssnaren gäller det att våga identifiera Guds ord, menar Eldebo. 61 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de fyra läroböckerna skiljer sig åt i presentationen 

av hur predikan berör. Flera av böckerna ger svar som kan beskrivas som 

gudscentrerade, där människor upplever hur Gud talar till dem och de känner att de 

blir berörda. Detta har en tydlig koppling till uppsatsens teori, den evangelisk-

lutherska traditionen, där man anser att Gud verkar genom sitt ord och ger ett anslag i 

hjärtat. Ett annat svar som ges i en av böckerna handlar om hur predikan kan ge en 

historisk beröring genom att människor anser att predikan har en historisk anknytning 

och där vikten av att bära traditionen vidare lyfts. Detta är också en viktig tanke i den 
																																																								
57 Ottensten/Johansson 2010, s. 132-133. 
58 Stenström 2008, s. 16. 
59 Sundkvist, B, 2008, ”Ord som berör. Lyssnarens perspektiv på predikan”, Allvarligt talat. Om 
predikan, Hanna Stenström (red.), Stockholm: Verbum, s. 49. 
60 Eldebo 2005, s. 56. 
61 Eldebo 2005, s. 91-93. 
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evangelisk-lutherska traditionen där man är stolt över sina rötter från reformationen 

och månar om att låta dem leva vidare. Ytterligare ett svar som ges kan beskrivas med 

en riktning eller en vilja, i hur predikan berör. Det innebär att människor medvetet 

vågar låta ordet som predikas möta deras egna erfarenheter, och på så sätt låta sig bli 

berörda. Den evangelisk-lutherska traditionen menar att varje tid måste klargöra vad 

kristen tro och lära innebär, för att människor ska kunna ta det till sig. Det sista svaret 

jag vill nämna handlar om hur predikan ses som en plats där det tillåts att prata allvar. 

I allvaret blir människor befriade och de upplever det som ett tilltal från Gud, på ett 

djupare plan. Traditionen i den evangelisk-lutherska kyrkan menar att Gud är den som 

kan göra människor levande och han skyddar och bevarar människan ända till 

evigheten.  

Vad	berör	predikan?	
	
I den innehållsliga ideanalysen framkom att frågeställningen kan uppfattas på två 

olika sätt. Vad berör predikan kan handla om vad predikan berör, emotionellt, men 

det kan också handla om vad predikan berör, rent innehållsmässigt. Jag har valt att 

redovisa var del för sig och börjar med vad predikan berör, emotionellt.  

Emotionellt	
 

I Predikan växer fram menar Ottensten/Johansson att det är viktigt både för den som 

predikar och den som lyssnar att man i predikan vänder och vrider på olika 

frågeställningar i relation till bibeltexten. Det måste finnas möjligheten att bli tagen på 

allvar, oavsett vilka frågor som man brottas med. 62 Om orden i predikan möter 

människor som vill möta Gud, då sker något. I det mötet får Guds skapande plats, 

hans försonande och befriande kraft får möjlighet att ge växt åt livet. 63 Om predikan 

har ett tydligt avstamp i en upplevelse eller erfarenhet där Gud, predikant och lyssnare 

är viktiga, då blir konsekvensen att lyssnaren berörs på ett eller annat sätt. 64 

Författarna menar också att man som predikant kan uppleva att kroppen reagerar på 

en bibeltext och att man då måste ta det på allvar. Det kan vara något som flera andra 

kommer att reagera på och då är det viktigt att våga lyfta det. Genom evangeliet kan 

																																																								
62 Ottensten/Johansson 2010, s. 20 
63 Ottensten/Johansson 2010, s. 75. 
64 Ottensten/Johansson 2010, s. 110.  
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predikanten visa på att Guds kärlek kan vara svaret på reaktionen. 65 Författarna 

beskriver att när lyssnaren får möjlighet att leva med i predikans ord kan lyssnaren 

uppleva att Gud är alldeles bredvid. Författarna beskriver upplevelsen av att Gud är 

nära, som en ”varm, renande dusch efter en lång och hård löprunda.” 66 I Allvarligt 

talat. Om predikan menar Sundkvist att man som predikant inte kan styra över vad 

som berör. Det är ett Andens verk men det hör ihop med det som predikanten sagt och 

som kan tolkas in i lyssnarens livssituation och trostolkning. 67 

 

Eldebo skriver i Det homiletiska rummet – mötet mellan predikant och lyssnare att en 

predikan måste vara emotionellt förankrad i predikantens hjärta. Han menar att det 

ofta är just känslor som knyter samman människor. 68 Genom predikan sätts 

människans själ i gång och förbinder kropp och ande. Själen är människans möjlighet 

att hålla kontakt med yttervärlden, men också ett utrymme i varje människa, där ro 

och andakt kan få plats. 69 

 

Sammanfattningsvis ger samtliga böcker ett något begränsat svar på frågan vad 

predikan berör, emotionellt. Den bok som ger flest svar på frågar är Predikan växer 

fram medan det i Att predika en tradition. Om tro och teologisk literacy inte finns 

något alls om vad predikan berör, rent emotionellt. Vad predikan berör, emotionellt 

sett, har att göra med att predikan måste ge möjlighet att vända och vrida på olika 

frågeställningar som människor brottas med. Om predikan handlar om vad människor 

kämpar med, och den möter en lyssnaren som vill möta Gud, då sker något. I enlighet 

med den evangelisk-lutherska traditionen tänker man att när Guds skapande, 

försonande och befriande kraft möter lyssnaren, ger den växt åt livet. Läroböckerna 

menar också att om predikan innehåller en upplevelse eller erfarenhet som är viktig 

för predikanten, lyssnaren och Gud, då blir den som lyssnar berörd på ett eller annat 

sätt. Det poängteras både i den evangelisk-lutherska traditionen och i läroböckerna att 

en predikant inte kan styra över vad som berör utan det är den helige Ande som 

verkar. Den hjälper lyssnaren att tolka predikan utifrån sitt liv och sin tro. För att 

lyckas beröra någon lyssnare måste predikan landa emotionellt i predikantens hjärta, 

																																																								
65 Ottensten/Johansson 2010, s. 130-131. 
66 Ottensten/Johansson 2010, s. 151. 
67 Sundkvist 2008, s. 49. 
68 Eldebo 2005, s. 86. 
69 Eldebo 2005, s. 143. 
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så att känslorna kan binda människor till varandra och Gud. Denna tanke förstärks i 

den evangelisk-lutherska traditionen där man menar att människor blir upprättade av 

Jesus förkunnelse och att ordet har makt att förändra människor och ge dem en tro 

som får fäste i hjärtat.  

Innehåll	
 

I Att predika en tradition. Om tro och teologisk literacy skriver Eriksson att vad 

predikan berör rent innehållsmässigt är traditionen i Svenska kyrkan. Det handlar om 

tron på Jesus, Guds son, han som gjorde under och han som är närvarande i sin kyrka. 

Genom att låta döpa sig, ges människor möjlighet att få följa Jesus som lärjungar, hela 

livet och ända in i evigheten. 70  

 

Ottensten/Johansson anser i Predikan växer fram att Bibeln inte ger några färdiga svar 

utan den ger möjlighet att på nya sätt brottas med frågor och tillsammans med andra 

få möjligheter att söka svar. Författarna menar att genom att höra andra människors 

livsfrågor och erfarenheter kan man hjälpa varandra att få syn på att Gud är 

närvarande. 71 Ottensten/Johansson menar också att predikanten som är en del av 

församlingen, tydligt bör i sin predikan ta avstånd för förtryck och orättvisor. De 

menar att orden har makt och att man i predikan bör våga både beröra det som sårar 

och benämna det som hotar. Författarna menar att genom att höra någon annan sätta 

ord på det som smärtar, kan människor uppleva en väldig kraft. 72 Samtidigt menar de 

att predikan måste vara förankrad i Bibeln och i budskapet om att Gud vill vara 

närvarande i människors olika livssituationer. Predikan ska inbjuda människor att dela 

erfarenheten av att leva som kristen. 73  

 

I Allvarligt talat. Om predikan menar Sundkvist att den predikan som berör är den 

som uppmanar till att våga ställa frågor om livets mening och hon menar också att 

predikan ska utmana lyssnarnas olika situationer, både som individer men också som 

världsmedborgare. 74 

 

																																																								
70 Eriksson 2012, s. 62.  
71 Ottensten/Johansson 2010, s. 70. 
72 Ottensten/Johansson 2010, s. 96-97. 
73 Ottensten/Johansson 2010, s. 102. 
74 Sundkvist 2008, s. 49. 
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Eldebo skriver i Det homiletiska rummet – mötet mellan predikanten och lyssnare att 

innehållet i predikan styrs av vad man vill förmedla i sin predikan. En predikant som 

gestaltar sin berättelse utifrån en självupplevd händelse vill ge tyngd åt berättelsen för 

att ge lyssnaren möjlighet att känna igen sig. 75 En predikant som vill förmedla 

själavård, har ett nyanserat tilltal som kan innehålla olika existentiella frågor. Frågor 

som handlar om oro, trygghet och svårigheter utgår från mänskliga erfarenheter och 

här kan predikan visa på olika svar med den stora gudsfrågan i ryggen. 76  

 

Utifrån frågan vad predikan berör, rent innehållsmässigt, kan man samman-

fattningsvis säga att den inte heller får så stort utrymme i läroböckerna. Över lag är 

alla böckerna sparsamma med svar på den frågeställningen. Det som framkommer 

som svar är att predikan berör tron på Jesus och berättelserna om hans liv. Predikan 

berör också människans erfarenhet av Gud, så som de finns bevarade i traditionen.  

I predikan får Bibelns berättelser en chans att beröra med hjälp av människors egna 

frågor och funderingar om vardagslivet och om relationen med Gud. Kopplar man 

detta till den evangelisk-lutherska traditionen så kan man konstatera att när kyrkan 

splittrades under reformationen blev det ännu viktigare för kyrkans folk att sprida 

kyrkans budskap. Detta har sedan följt den evangelisk-lutherska traditionen och 

fortfarande idag är Bibelns berättelser ett viktigt inslag i den kristna gudstjänsten. 

Bibelns berättelser hör ihop med människors liv.  

Varför	berör	predikan?	
	
Predikan ger en viss förståelse av tillvaron och samtidigt kan den vårda och hålla den 

kristna traditionen vid liv, menar Eriksson i Att predika en tradition. Om tro och 

teologisk literacy. Hon menar också att den som lyssnar till en predikan troligen har 

någon form av tro. 77 Predikan ska vägleda människor och svara på deras livsfrågor, 

så att deras tro kan fungera i det vardagliga livet. Och samtidigt måste hela predikan 

förmedla en tro som är fast förankrad i en Gud som älskar. 78 Eriksson menar att det 

inte är predikans text i sig som talar utan det är ”gudstilltalet i texten som är 

normerande.” 79 Det är predikantens uppgift att förmedla det existentiella budskapet i 

																																																								
75 Eldebo 2005, s. 45. 
76 Eldebo 2005, s. 47.  
77 Eriksson 2012, s. 40. 
78 Eriksson 2012, s. 76. 
79 Eriksson 2012, s. 124. 
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Bibeln, på ett sätt så att människor idag, kan förstå och relatera till sina egna liv. 

Författaren hänvisar till Kyrkoordningen 80 och menar att det är kyrkans uppgift att 

förklara vad tron innebär och informera om traditionen och relatera den till vår 

samtid. Predikan ska hjälpa människor att tolka sina liv och skapa meningsfullhet.  

 

I Predikan växer fram skriver Ottensten/Johansson att predikan handlar om 

inkarnation, där Gud möter människan genom sin son, Jesus Kristus, och det handlar 

också om alla berättelserna om Jesus. Predikan bör formas utifrån verkligheten och 

personliga erfarenheter. Genom predikantens egna specifika erfarenheter, gestaltas det 

hur det är att vara människa i en värld tillsammans med Gud. 81 Predikan tar sin 

början i församlingens olika frågor och erfarenheter som sedan får möta Bibelns 

erfarenheter. När längtan efter att ta livet på allvar får relateras till andras 

livsberättelser och den stora berättelsen om att Gud, då berör predikan. Författarna 

menar att det är predikantens uppgift att förmedla ordet, men tron är Guds verk och 

den frambringas av den helige Anden. 82 Om människor kommer med sina liv till en 

gudstjänst och möts av ordet i predikan, då är det i det sökandet som Gud verkar. Det 

handlar om att i det liv man lever, gemensamt söka efter Guds närvaro och predikan 

hjälper till att överbygga vår verklighet med Guds verklighet. 83 Dagens gudstjänst 

måste rymma olika världar och därmed också flera olika möjligheter att få uppleva ett 

tilltal från Gud. Predikanten har ett särskilt uppdrag att förmedla tro och uppmärk-

samma alla tecken som visar på Guds närvaro. Om olika röster får tala, och olika 

bilder och metaforer av Gud får presenteras, så kan människor tilltalas av Gud, på 

olika sätt. 84 Guds ord har en performativ kraft, som kräver en överenskommelse, från 

predikanten och lyssnaren. Guds ord måste ha en riktning och en intention för att 

skapa handling, det måste först delas och tas emot, för att sedan kunna ta gestalt. Om 

språket i predikan är ett språk som lyssnaren känner igen, skapas en igenkänning och 

en möjlighet att känna att predikan är något som är angeläget, samtidigt som orden 

kan öppna upp och ge nya associationer. 85 Det är viktigt att den som predikar förstår 

vilken påverkan användandet av ord och bilder har. Om man talar om Guds omsorg, 

																																																								
80 Kyrkoordningen 2015 med avgränsande lagstiftning för Svenska kyrkan. s.11. 
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ska man kanske använda bilden av Gud som förälder istället för far, med hänsyn till 

de som inte kan relatera till en omsorgsfull far. 86  

 

Författarna i Predikan växer fram anser också att det är viktigt att som predikant se 

och möta de som lyssnar. Om predikan har ett ärende som är angeläget, eller om en 

gudstjänstdeltagare får ett uppdrag som t.ex. att bära processionskorset, så upplever 

gudstjänstdeltagaren att det får konsekvenser för deras tro. 87 Genom att predikanten 

skapar goda relationer till församlingen, så påverkar det predikan. Författarna 

Ottensten/Johansson uppmanar predikanten att använda retorikens verktyg för att 

lyckas beröra med predikan. De menar att vad som sägs (logos) och hur det sägs 

(etos), hör ihop med predikanten och samtidigt är det viktigt att det som sägs är väl 

förankrat i en engagerad predikant (patos).88 Predikan handlar om att skapa goda 

relationer och visa att man delar liv och respekterar varandra. Etos handlar om 

predikanten som människa och hur det som predikas samstämmer med predikantens 

förhållningssätt i allmänhet. Engagemanget är viktigt för att lyssnaren ska förstå att 

predikan är en inbjudan att dela livet som människa och kristen, med andra människor 

och med predikanten. 89 Ottensten/Johansson nämner att vid de kyrkliga handlingarna 

är det särskilt viktigt att predikanten är personlig och vågar beröra livet och förmår 

förmedla evangeliet in i den speciella situationen. 90 Författarna förklarar också varför 

predikan berör genom att poängtera att predikan är ett talat ord och genom att öva in 

sin predikan, i princip utantill, kan predikanten ha ögonkontakt med församlingen. Då 

blir predikan ett skeende, ett samtal som sker i mötet mellan människors kroppar och 

sinnen. 91  

 

Stenström menar i Allvarligt talat. Om predikan att predikan ingjuter mod i 

människors liv, vilket ger hopp i livets olika skeende. Guds ord skingrar det som är 

svårt och ger näring i livet. I predikan finns ett allvar som inte ger snabba lösningar 

och värderingar utifrån prestationer, utan ett allvar som vill ge äkthet och något som 

berör människor på olika sätt. 92 Sundkvist, av medförfattarna i Allvarligt talat. Om 

																																																								
86 Ottensten/Johansson 2010, s. 82. 
87 Ottensten/Johansson 2010, s. 99. 
88 Ottensten/Johansson 2010, s. 106. 
89 Ottensten/Johansson 2010, s. 110.  
90 Ottensten/Johansson 2010, s. 179.  
91 Ottensten/Johansson 2010, s. 114.  
92 Stenström 2008, s. 13 



	 23	

predikan menar att när Guds ord får möta en aktiv lyssnare då får den mening och kan 

på så sätt beröra. Men det är inte predikantens förtjänst att lyssnaren blir berörd, utan 

det förfogar den helige Anden över.93 Genom predikan aktiveras olika skikt i 

människan, en nivå som är medveten och reflekterande och en som är omedveten. I 

den reflekterande nivån kan lyssnaren hitta ord som kan relateras till den egna 

livsberättelsen och på så sätt bli berörd. 94 Bilder och symboler kan också nå ett 

djupare plan än det intellektuella. Detta är kanske extra påtagligt när man talar om 

saker som är svåra att hantera. I predikan får den som lyssnar känna att det finns ord 

även för det som är svårt och att Gud delar nöden som finns i världen. Författaren till 

kapitlet menar att en predikan ofta berör när predikan reflekterar kring upplevelser 

som är knutna till en speciell händelse. 95 Predikantens trovärdighet är viktig för att 

lyssnaren ska förstå att predikanten kanske också brottas med just det som är 

lyssnarens problem. Det är predikantens person som är betydelsefull för att en 

predikan berör och att tryggheten och tilliten växer och på så sätt skapar en tro på en 

Gud som kan beröra människor. 96 

 

I Allvarligt talat. Om predikan menar medförfattarna Grenholm/Nahnfeldt att 

anledningen till varför människor blir berörda av predikan är att Bibelns berättelser 

innehåller eviga sanningar och därför alltid kan tala till människor. Författarna menar 

att berättelserna inbjuder till en öppen dialog för lyssnaren att delta i, just i den 

situation som infinner sig. Det finns inte bara en sanning, utan en mängd olika 

perspektiv på tolkningar som öppnar sig.97 Wikell, också medförfattaren i Allvarligt 

talat. Om predikan, beskriver predikan som ett närmande till en rollteori, där 

lyssnaren får syn på sig själv i förhållande till andra. Hon menar att genom att försöka 

förstå hur personer, i de bibliska berättelserna, tolkade sin relation till Gud så kan 

lyssnaren få hjälp att förstå sin egen. 98 Ytterligare en annan av författarna, Eidevall, i 

Allvarligt talat. Om predikan poängterar att genom predikan väcks ett samtal och en 

debatt som till formen har ett tilltal och ett innehåll som fokuserar på ett budskap som 
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kan befria människor. Det är ett samtal i en pågående debatt där människors 

erfarenheter tas på allvar, och samtidigt ett pågående samtal mellan Gud och 

människan. 99 

 

Predikan är ett skeende som handlar om att människor får uppleva något som pågår 

just nu, skriver Wimmer i Allvarligt talat. Om predikan. Skeendet är relaterat till att 

Jesus Kristus är närvarande i predikan. 100 Men en predikan kan aldrig ha något 

tolkningsföreträde, utan varje människa måste ges möjlighet att själv avgöra hur 

predikan kan ge näring till en fördjupad förståelse av det egna livet. Predikan har till 

uppgift att försöka ge ord för hur Gud är närvarande i det liv som vi alla lever. 101 

Mogren, också han medförfattare i Allvarligt talat. Om predikan lyfter användandet 

av retoriken i predikan. Han menar att retoriken är ett hjälpmedel för att göra predikan 

mer tillgänglig för lyssnarna. Predikan bygger på gemenskap och genom att öppna 

upp för en mötesplats, på botten av det mänskliga där varje lyssnare är ensam, kan 

lyssnaren få uppleva att blir berörd. 102  

 

I Det homiletiska rummet – mötet mellan predikant och lyssnare beskriver Eldebo 

predikan som bärande på ett ärende från Gud som förmedlas av predikanten. Detta 

ärende kan tolkas på olika sätt, det kan vara frigörelse för någon som hållits i någon 

form av fångenskap, eller förlåtelse eller ett förmedlande av en Gudsnärvaro. 

Predikan öppnar upp för tillbedjan och tro i gudstjänsten. Predikan är inte bara ett 

individuellt tal som riktar sig till individer, utan en händelse där gemenskap med Gud 

och människor gör det möjligt för människor att bli berörda. Om man lyssnar till en 

predikan är man inte bara mottagare av information utan även deltagare i ett samtal. 

Författaren menar att predikan är ett möte mellan det som människan är född till, och 

ett tilltal från Gud för att göra människolivet fulländat. 103 Predikan ska inte ”skriva 

tron på någons näsa”, utan istället hjälpa människor att orientera sig i livet och hitta 

tröst och kraft. 104 Eldebo menar att det finns många anledningar till varför en 
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predikan berör och nämner predikantens livserfarenhet, verklighetsförståelse och 

fromhetstradition som anledningar till det som påverkar den som lyssnar. 105 

Predikans språk är avgörande och det handlar både om att få syn på hur predikanten 

uppfattar Gud och hur orden faktiskt påverkar lyssnarens tänkande om Gud. 106 

Författaren menar också att det är viktigt att predikan är så väl förberedd att 

predikanten är närvarande i det som sker, för genom gester, pauser och retoriska 

frågor förstärks det personliga tilltalet i predikan. 107 Predikanten förberedelser är 

viktiga för att lyssnaren ska kunna höra Guds röst i predikan. Det är när orden hörs 

som Guds ord blir till. Genom att binda samman bibeltexten med lyssnarens egna liv 

gör predikanten det möjligt för lyssnaren att uppleva ett tilltal från Gud. Guds ord 

skapar också en gemenskap mellan de människor som lyssnar. Gud använder 

människor i sitt tilltal och predikanten måste i sin förberedelse vara uppmärksam på 

vad Gud vill säga. 108 I predikan blir lyssnaren delaktig och får möjlighet att fylla 

lyssnandet med en längtan efter att uppleva Gud. Predikan iscensätter mötet mellan 

Guds tilltal, predikanten själv och lyssnaren. 109 Predikanten är bärare av Guds röst 

och uppgiften är att utsätta sig för bibeltexten och sedan framföra Guds ord som tilltal 

till lyssnaren, rakt in i den situation som råder just nu. 110  

 

För att sammanfatta frågan varför predikan berör kan det konstateras att den frågan 

har fått störst utrymme av analysfrågorna, i samtliga fyra läroböcker. Det är dock så 

att en bok täcker in frågan något mindre än de övriga och det är Att predika en 

tradition. Om tro och teologisk literacy. Det som framkommit som svar till varför 

predikan berör är att bibeltexten ger möjlighet att möta lyssnarens erfarenhet och det 

är en förutsättning för att uppleva Gud. Predikan måste upplevas som viktig i 

lyssnarens liv för att människor ska bli berörda. Det var anledningen till att Luther såg 

till att Bibeln översattes till folkets språk så att ordet kunde förstås och upplevas som 

angelägna för den som lyssnade. I läroböckerna menar man att predikan är ett tillfälle 

att prata allvar och genom predikanten förmedlas ord som kan befria och på så sätt 

kan människor uppleva ett tilltal från Gud. I predikan gestaltas Gud genom olika 

berättelser från Bibeln och där väcks tilliten till Gud och människor upplever att de 
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blir berörda av Gud. Det finns en förväntan att predikan ska beröra på djupet och Gud 

använder människor för att förmedla sig. Därför är det viktigt, framhåller 

läroböckerna, att predikanten i sin förberedelse är lyhörd för vad Gud vill förmedla, 

för att lyssnaren ska våga tro att Gud kan beröra. I den evangelisk-lutherska 

traditionen är det den helige Ande som talar genom ordet och skapar tro, en tro som 

berör och ger mening åt den som lyssnar. Orden i predikan bör gestalta den vardag 

som lyssnaren befinner sig i för att bli till hjälp för lyssnaren att hitta rätt i livet.  

Vem	berör	predikan?		
	
I Predikan växer fram konstaterar Ottensten/Johansson att de som lyssnar till en 

predikan har kommit dit av olika anledningar. Människor lever olika liv och bär på 

olika tankar och erfarenheter, men det som är gemensamt är att alla som har kommit 

till kyrkan har kommit för att fira gudstjänst och lyssnar på predikan. 111 Författarna 

menar att den som vågar anta inbjudan att föras med in i predikans värld, och vågar 

använda sin egen fantasi och sina egna bilder, har en möjlighet att uppleva att Gud är 

nära. 112  

 

Stenström menar i Allvarligt talat. Om predikan att människor kommer till gudstjänst 

med en förväntan på predikan. Det är alltså viktigt för predikanten att förstå att det 

inte finns någon mening i själva texten som bara kan tas fram, utan texten får mening 

när den möter en lyssnare som har en aktiv roll. 113 Människor bär med sig sina 

erfarenheter och predikanten har sin erfarenhet och det är när dessa båda världar möts 

som lyssnaren kan uppleva att budskapet blir betydelsefullt. Lyssnaren måste ha en 

erfarenhet som säger att man kan förvänta sig att bli berörd av predikan och som 

sedan kan tolkas in i det vardagliga livet. Det är den som lyssnar som är subjekt i 

tolkningen av verkligheten och som kan hitta tillfredställelsen och en livskvalité i det 

som predikas. 114 

 

Eldebo skriver i Det homiletiska rummet – mötet mellan predikant och lyssnare att 

varje lyssnare, frivilligt utsätter sig för att tolka sin livserfarenhet i mötet med den 

kristna tron. Det finns ett behov och en förväntan på att få uppleva ett tilltal, vilket är 
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anledningen till att man lyssnar till en predikan. 115 Författaren menar att det är en 

form av andlig disciplin och mänsklig mognad att utsätta sig för en predikan och vara 

lyhörd för Guds röst. 116 Det är helt och hållet lyssnaren själv som avgör om predikan 

ska beröra och Eldebo menar att lyssnaren har fattat ett viljebeslut att komma till 

gudstjänsten. Genom att vara välvilligt inställd till att predikan kan leda till 

förvandling och genom att engagera sig finns det möjlighet att bli berörd. 117 

Lyssnaren har till uppgift att våga höra Guds röst och som lyssnare måste man vara 

aktiv och fylla sitt lyssnande med en önskan om att uppleva Gud. 118 Författaren 

menar att allt som existerar bär på Guds röst och allt har blivit till genom Guds ord.  

I Johannes evangeliet beskrivs det som ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns 

hos Gud, och Ordet var Gud.” 119 Alltså menar författaren att ordet är en del av det 

som finns djupast inom varje människa och när hon lyssnar till ordet och öppnar sig 

för att ta emot, så får hennes liv mening. 120 	

 

Slutligen vill jag sammanfatta frågan, vem berör predikan? Återigen har det varit 

svårt att hitta något svar på den frågan i Att predika en tradition. Om tro och teologisk 

literacy, vilket troligen beror på att den fokuserar på Svenska kyrkans tro och 

tradition och inte på att hitta ett svar på vem som berörs av en predikan. Däremot har 

jag hittat svar i de andra böckerna och Det homiletiska rummet – mötet mellan 

predikan och lyssnare har varit den bok som gett mest utrymme för svaret på frågan. 

Böckerna menar att de som blir berörda av en predikan är människor som av olika 

anledningar kommit till en gudstjänst eller en predikan. Det är människor som vågar 

låta predikans värld utmana deras egen fantasi och bilder. Och det är människor som 

förväntar sig att uppleva Guds tilltal. Lyssnarens aktiva roll och förväntan gör det 

möjligt att använda predikan som ett tolkande av det egna vardagslivet. Det är 

lyssnarens egna fria vilja som väljer att se ett behov av att tolka sitt liv i mötet med 

den kristna tron, och att bli berörd. Det krävs en viss andlig mognad och disciplin för 

att utsätta sig för en predikan och kunna vara lyhörd för att beröras av Gud.  
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I den evangelisk-lutherska traditionen lyfter man gudstjänsten som kyrkolivets 

centrum och i gudstjänsten ingår ordet, predikan. Det är kyrkans uppgift att förklara 

vad den kristna tron innebär, för de som lyssnar. För Luther och även idag är det 

avgörande att Bibeln har översatts till språk som människor kan förstå, för att 

människor ska kunna söka svar på sina frågor. I dopet och nattvarden får människor 

del av Bibelns ord, som sedan kan hjälpa människor att tolka olika situationer under 

resan genom livet. I den evangelisk-lutherska traditionen menar man att de människor 

som lyssnar till predikan och som tillåter sin tro att växa med hjälp av den helige 

Ande, blir berörda i hjärtat.   
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Diskussion		
 

Uppsatsens frågeställning: Vad innebär det att en predikan berör? har sökt svar i 

fyra läroböcker i ämnet predikan. För att hitta svaret på frågeställning har 

läroböckerna genomgått en innehållslig ideanalys där fyra analysfrågor har använts. 

Dessa frågor är: Hur berör predikan? Vad berör predikan? Varför berör predikan? 

och Vem berör predikan?  

 

Läroböckerna som valts behandlar ämnet predikan i den evangelisk-lutherska 

traditionen. Analysen har visat att det är ganska stor variation i de olika läroböckernas 

diskussion om predikan. Att predika en tradition. Om tro och teologisk literacy 

diskuterar hur man värnar om Svenska kyrkans tro och tradition när man predikar. En 

stor del av boken diskuterar begreppet teologisk literacy, vilket inte har någon 

relevans för denna uppsats. I Predikan växer fram diskuterar författarparet predikan 

som ett samtal som växer fram ur det som sker i församlingen och de menar att 

predikan ska innehålla en tro som är giltig för alla de människor som lyssnar till en 

predikan. Boken Allvarligt talat. Om predikan innehåller flera olika författares tankar 

om varför predikan berör och vilka utmaningar som predikanten står inför. Den sista 

av de fyra läroböckerna Det homiletiska rummet - mötet mellan predikant och 

lyssnare har ett tydligt fokus på predikanten och lyssnaren och vad som sker när de 

möts i predikan.  

 

Trots stor variation av innehållet i läroböckerna har jag hittat tillfredsställande svar på 

mina analysfrågor, vilka i sin tur bidragit till att ge svar på uppsatsens frågeställning. 

Av materialet har jag kunna urskilja tre olika svar eller beröringsmodeller. Den första 

modellen som jag kommer att behandla är, en andlig beröringsmodell. Den andra 

modellen är en existentiell beröringsmodell och den tredje modellen som behandlas är 

en retorisk beröringsmodell.  

En	andlig	beröringsmodell			
	
Att koppla predikan till Gud och andlighet kan nog ses som en självklarhet. Den 

evangelisk-lutherska traditionens predikan frambärs oftast i någon form av gudstjänst 

och definitionen av predikan handlar om en utläggning av bibeltexter. Av svaren i 

materialet framkommer att när Bibelns berättelser ger möjlighet att möta lyssnarnas 
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egna berättelser, det är då berättelserna får relevans för lyssnarnas egna liv. I läro-

böckerna konstateras att Bibeln innehåller eviga sanningar som alltid kan tala till 

människor, oavsett tid och plats. För att teologin ska beröra människor måste den ge 

en förståelse för livet och varför traditionen är viktig att föra vidare. Predikans uppgift 

är att förklara vad kristen tro är och vad traditionen innebär, för att människor ska få 

hjälp att tolka sina liv och uppleva meningsfullhet och relevans. En predikan som ger 

plats för människors frågor och erfarenheter bjuder in lyssnaren i en dialog. En dialog 

som tar tillvara människors olikheter, öppnar också upp för ett möte med Gud, som 

kan ge nya perspektiv på livet. När predikan är förankrad i Bibeln och människor 

förstår att Gud vill vara med och dela livet, då kan människor uppleva att de blir 

berörda och får kraft att leva, även i det svåra. I predikan delas erfarenheten av att 

leva som kristna människor	och	predikan hjälper också människor att vårda sitt 

andliga liv. I mötet med ordet blir Jesus Kristus synlig och det förväntas att den helige 

Ande ska verka så att människor kan bli återupprättade. I materialet lyfter en av 

läroböckerna att predikan är ett möte mellan det som människan är född till, och ett 

tilltal från Gud för att göra människolivet fulländat. Gud vill ha gemenskap med 

människan och om lyssnaren vågar identifiera Gud i predikan, så är Gud nära. Det 

handlar om ett möte mellan den gudomliga och den mänskliga världen. Jag är villig 

att hålla med om det som framkommit i materialet, att för att bli berörd av Gud krävs 

en viss del av mognad och andlig disciplin. Den som väljer att utsätta sig för att tolka 

sitt liv utifrån den kristna tron och traditionen, har mognat i en förväntan på att Gud 

ska vara nära och beröra. För dem handlar predikan om en förväntan av att orden vill 

”mig” något. Den andliga beröringsmodellen har tydliga kopplingar till teorin, den 

evangelisk-lutherska traditionen, där det förväntas att Bibeln kan ge svar som 

människor kan relatera till och i bibelordet verkar Gud, genom den helige Ande så att 

människor upplever att de blir berörda av Gud.   

En	existentiell	beröringsmodell		
	
Alla människor bär på frågor om livet och det existentiella. Genom alla tider har 

människan funderat över sin plats och sin uppgift på jorden. Därför är det naturligt att 

predikan tar upp de frågor och problem som människor brottas med. Av materialet 

uppfattar jag att predikan berör när det handlar om det existentiella och om att 

presentera Gud och hans lösningar till människor här och nu. Det är inte gamla 

sanningar som berättas av tradition och som inte har relevans idag, utan predikan 
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handlar om livet som händer nu och om en Gud som vill vara delaktig i det som sker. 

Tanken om att Gud skapat världen är central i den evangelisk-lutherska traditionen, 

men även tanken att Gud fortfarande skapar och vägleder människor. Den tro som 

Gud lagt ner i människan får näring genom ordet och det ger möjlighet till växt och 

styrka. Predikan handlar om att försöka förstå vad det är att vara människa och att 

existera i denna värld, tillsammans med Gud. När predikan vågar möta de olika 

livsfrågor och erfarenheter som människor bär på, skapas något i mötet mellan den 

värld och de människor som Bibeln berättar om och lyssnarens egen värld. Det skapas 

en tillit till Gud och predikan ger möjlighet att prata allvar och visa hur Gud vill vara 

närvarande i allas liv.	Det handlar om ett möte som vill hjälpa människor att hitta tröst 

och kraft och rätt orientering i livet. Den evangelisk-lutherska traditionen menar att 

tron inte handlar om att skydda sig från verkligenheten utan att hitta en resurs som 

fungerar mitt i vardagen. Tron vill ge en förtröstan och hopp oavsett vad som händer i 

livet.  

En	retorisk	beröringsmodell	
	
I den tidigare forskningen visade Wallgren Hemlin att retoriken varit ett användbart 

redskap under väldigt lång tid och att den första boken om retorik skrevs redan på 

300-talet f.v.t. Men hon visar också att det inte alltid har setts som positivt att använda 

retorikens redskap i predikandet. Dock är det så att utbildningarna för präster numera 

arbetar med retoriken som redskap vid predikandet och det handlar om att göra 

predikan mer tillgänglig för den som lyssnar, genom att informera, övertyga och nå 

hjärtat så att lyssnaren blir berörd. Luther var en av de som använde och 

rekommenderade retoriken i predikandet. För honom och för den evangelisk-lutherska 

traditionen handlar det om att predikan ska vara saklig och ha ett relevant budskap. 

Den ska frambäras av en person som är trovärdig och som kan förmedla innehållet på 

ett sätt så att det berör människor i hjärtat och får dem engagerade. Av materialet har 

det framkommit att en retorisk beröringsmodell handlar om att predikan kan beröra 

människor med hjälp av retorikens redskap. Som en medveten retoriker bör 

predikanten förbereda sin predikan väl genom att själv förkovra sig i Bibeln och 

andlighet och genom att öva sig i att förmedla ett budskap som stämmer överens med 

Bibeln och som känns meningsfullt och engagerande för människor. Det krävs också 

att den som predikar är engagerad och närvarande, för då blir predikan ett skeende 

som sker här och nu. I det skeendet skapas goda relationer som visar att man delar liv 
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och att man respekterar varandra. Predikan är ett talat ord, som ska ge hopp i det 

ögonblick som predikanten har ögonkontakt med de som lyssnar. Guds ord har aldrig 

några snabba lösningar, utan det ger möjlighet att på allvar bli berörd av det som är 

äkta och utan prestation. 

Sammanfattning		
	
Syftet med uppsatsen har varit att få en förståelse för vad det innebär att människor 

blir berörda när de lyssnar på en predikan. Utgångspunkten för predikan är att 

människor ska bli berörda och kunna få hjälp att tolka sina liv. Därför har uppsatsens 

frågeställning Vad innebär det att en predikan berör? fått hjälp av en innehållslig 

idéanalys för att söka svar i fyra läroböcker om predikan. Uppsatsens frågeställning 

har kompletterats med följande fyra analysfrågor: Hur berör predikan?, Vad berör 

predikan?, Varför berör predikan? och Vem berör predikan?. Som teori i uppsatsen 

har vissa inslag av den evangelisk-lutherska traditionen använts. Av analysens svar 

har jag valt att svara på uppsatsens frågeställning utifrån tre olika beröringsmodeller. 

De tre modellerna är: en andlig beröringsmodell, en existentiell beröringsmodell och 

en retorisk beröringsmodell.  

 

En andlig beröringsmodell visar att människor förväntar sig att uppleva ett tilltal från 

Gud i predikan. När Bibelns berättelser får möta lyssnarens egna livsberättelser kan 

människor bli berörda. I ordet verkar Gud, genom den helige Ande. Den existentiella 

beröringsmodellen visar att om en predikan vågar möta de frågor och erfarenheter 

som människor bär på, upplever människor en igenkänning i budskapet och blir 

berörda. Genom predikan får människor hjälp att förstå och att tolka sina liv. I 

predikan ges möjlighet att prata allvar och predikan ger ord för hur Gud är närvarande 

i allas liv. En retorisk beröringsmodell handlar om att predikan kan med hjälp av 

retoriken beröra människor. Som en medveten retoriker har predikanten förberett sin 

predikan väl. Det handlar om att som person vara trovärdig och sann och att leverera 

ett budskap som känns relevant och meningsfullt och som kan engagera och beröra 

människor.  

 

Alla tre beröringsmodellerna har relevans i den evangeliska-lutherska traditionen, där 

man menar att ordet ska få växa och bo i människor och där gudstjänsten och 
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predikan är centrum för kyrkans liv. Det är kyrkans uppgift att tydligt förklara vad 

kristen tro innebär och visa hur traditionen kan bli relevant i människors vardagliga 

liv. Luther menade att ordet var utgångspunkt för allt och fortfarande idag används 

Bibeln och kristen tro för att söka svar på människors existentiella frågor. Det har 

också framkommit i materialet att dagens utbildning för präster, inom den evangelisk-

lutherska kyrkan, använder sig av retorik för att arbeta med predikan så att människor 

ska kunna bli berörda. Uppsatsens bidrag till tidigare forskning visar på ett 

individperspektiv, vilket kan kopplas till det samhälle som den uppkommit i. Ett 

samhälle som värnar om individen och mångfalden av olika tros- och livstolkningar.  
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