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Abstract 

This essay examines the eschatology expressed by authors of sermon preparation texts in the 

publication Svensk kyrkotidning. The essay contains an analysis of the texts with a method 

which is in part constructed by me, but it contains concepts of contextual analysis. For the 

analysis three main concepts is used and defined. The concepts I use and construct for this 

analysis is in Swedish called tankefigurer which translates as figures of thought. The first one 

I call the doctrine which contains teaching of the last time and the last things. It is also mainly 

an individualistic perspective. The second figure of thought is called visions of future which 

contains thoughts of how the future will become and how we should build the kingdom of 

God. The thoughts of the future are based upon what we can see and calculate right now. It 

also contains a communal perspective. The third figure of thought is called the ferment and 

contains thoughts of God as omnipresent and perspectives that are somewhat cosmic. It also 

sees the future as coming and somehow unexpected, and not as something you can calculate 

out of the present.  

 The purpose of the essay is to see how the figures of thought is expressed, and 

in what extent sermon preparation texts also contains enviromental issues. The enviromental 

issue is currently expressed by the bishops of the church of Sweden in a letter called “Ett 

biskopsbrev om klimatet” and enviromental issues are also connected to eschatology.  

The conclution of this study is that the authors of the sermon preparation texts seldom speaks 

of enviromental issues and that they seldom use the figure of thought that contains doctrine. 

They often use the ferment and thoughts of God as omnipresent, perhaps to avoid the doctrine, 

and often use the vision of the future as something we are responsible to do. We, that is 

humans, are responsible to build relations with eachother and with God. 
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1. Inledning 

Du är sjutton år gammal. Det är sommar och världen ser ut precis som 

vanligt. Men du vet vad som är på väg. Om en månad är vi alla borta. 

Vad vill du göra den sista tiden? Vem vill du vara med när allt tar slut? 

Hur känns det att veta exakt vilket klockslag du ska dö? Och vad spelar 

ett liv mer eller mindre för roll?1  

Det här är baksidestexten till boken Slutet av Mats Strandberg – en tonårsroman som funderar 

över frågan om vad vi skulle ta oss till om vi visste när slutet skulle komma. I det här fallet 

sammanfaller den personliga döden med världens och tidens slut, i den form vi känner den. 

Boken speglar på många sätt de olika förhållningssätt vi människor har till Slutet. Boken 

behandlar också moraliska frågor som exempelvis om det är betydelsefullt att utmäta ett straff 

när man inte kan avtjäna det eller om det är meningsfullt att sortera sopor när undergången 

ändå är här och klimathotet är betydelselöst. Boken innehåller ett katastrofscenario, en 

apokalyps, som så ofta i populärkulturella sammanhang. 

 I denna uppsats studerar jag predikoutkast i Svensk kyrkotidning, det vill säga 

korta texter som ska inspirera läsaren att skriva en egen predikan eller betraktelse, och lägger 

särskilt intresse vid de predikoutkast som jag definierar som eskatologiska, det vill säga att de 

behandlar läran om tidens slut eller de yttersta tingen. Tankar om Slutet finns i de flesta 

religioner och även i sekulära föreställningar och min uppfattning är att eskatologi och 

apokalyptik är lätta att blanda samman vilket också Nationalencyklopedin konstaterar.  

Eskatologi är svårt att avgränsa från apokalyptik, en litterär genre 

där hemligheter uppenbaras. Apokalyptik kom även att innefatta det 

fantastiska bildspråk med vilket den hinsides världen utmålas. 

Apokalyptik är på ett vis bredare än eskatologi – uppenbarelser om 

framtiden och den hinsides världen begränsas inte till den yttersta 

tidens händelser – på ett annat vis snävare genom att den söker 

beräkna tidpunkten för dessa.2  

Det jag definierar som eskatologiska föreställningar innehåller ofta en dimension av hopp 

även om jag förstås kan tänka mig att det finns eskatologiska föreställningar som saknar ett 

hopp. Begreppet eskatologi har kommit att omfatta inte enbart världens undergång och 

                                                 
1 Mats Strandberg, Slutet (Rabén & Sjögren, 2018). 
2 Nationalencyklopedin, eskatologi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/eskatologi (hämtad 2019-12-26) 
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förnyelse utan också det som händer den enskilda människan efter döden och 

Nationalencyklopedin uttrycker det så här angående den nutida betydelsen: ”I nutida kristen 

teologi betecknar ordet framför allt dels vad som kommer att hända efter döden, dels Guds 

dom i nuet.”3 Som vi ska se i uppsatsen så räcker förstås inte uppdelningen mellan eskatologi 

och apokalyptik till utan man måste problematisera och specificera begreppen ytterligare. Jag 

kommer främst att tydliggöra olika former av eskatologi. 

Kristna har genom tiderna har tolkat de yttersta tingen på olika sätt. Det handlar 

i hög grad om hur man har förstått slutet. Ibland har den egna döden, och i förekommande fall 

frälsningen, varit i fokus och för någon annan har det handlat om hela världens undergång 

och/eller pånyttfödelse. Beroende på hur man har besvarat dessa och andra frågor så har de 

olika tankefigurerna, det vill säga olika klustrade begrepp, runt eskatologi utvecklats åt olika 

håll. Som jag visat i en tidigare undersökning så var det under 1950-talet vanligt att man, i 

predikoutkast, talade om domen, den dubbla utgången och eviga straff. Under 2010-talet har 

domen kommit i skymundan och kommit att betyda balans istället för utmätande av straff.4 

Nya tankefigurer, har kommit till och andra har förpassats till teologins soptipp. Begreppet 

tankefigur utvecklas vidare under avsnitt 1.3 och 1.4. Som jag har visat i min tidigare studie 

så har synen på eskatologi inom Svenska kyrkan förändrats under det förra seklet om man 

förlitar sig på hur predikoutkast i Svensk kyrkotidning har ändrats under samma period.5 Vad 

som är Svenska kyrkans formella tro är inte helt enkelt att fastställa. Nutida präster i Svenska 

kyrkan har dessutom en varierad självskattning av hur nära man ligger Svenska kyrkans 

formella tro, bekännelse och lära vilket kan man se bland annat i en studie, gjord av Erika 

Willander och Niclas Blåder, om Svenska kyrkan och dess prästers tro som publicerades 

2016.6 I den studien  studeras inte explicit eskatologiska frågor men studien tydliggör bland 

annat att det finns stora skillnader, mellan präster i Svenska kyrkan i hur man uppfattar sin 

egen tro ställd i förhållande till Svenska kyrkans formella tro och lära. Givetvis får detta 

följder för hur predikoutkasten i SKT utformas och hur eskatologin framställs. Det går inte att 

entydigt bevisa, med vare sig Willander och Blåders studie eller min egen tidigare studie, att 

det har skett en förändring av prästernas tro i förhållande till den formella tron under det förra 

seklet. Den formella tron finner man både i bekännelseskrifterna men också i den pågående 

                                                 
3 Nationalencyklopedin, eskatologi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/eskatologi (hämtad 2019-12-26) 
4 Lars Frisk, ”Eskatologi i predikan en föränderlig teologisk diskurs” (Uppsala: Teologiska institutionen, 

2018), 45. 
5 Frisk, ”Eskatologi i predikan en förändelig teologisk diskurs”. 
6 Erika Willander och Blåder, Niclas, ”Svenska kyrkan och dess prästers tro”, Svensk teologisk kvartalskrift 92, 

nr 2 (2016). 
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utläggningen av tron.7 De lärodokument som Svenska kyrkan har antagit och som definieras 

som Svenska kyrkans bekännelseskrifter används inte som checklistor utan de är snarare en 

slags identitetsmarkörer. Kyrkoordningen gör klart att: ”Kyrkans lära formuleras genom den 

teologiska reflektionen över vad tron och bekännelsen innebär. Det är en uppgift för enskilda 

kristna och kyrkan att i varje tid på nytt leva sig in i trons djup och klargöra dess innebörd.” 8 

Det vill säga att teologin är under ständig process och att det som är den formella tron verkar 

kunna förändras trots den upplevda oföränderligheten i bekännelsedokumenten.  

Ett dagsaktuellt ämne som behandlar eskatologiska frågor om hopp inför 

framtiden men som även uttrycker en del hotfulla, apokalyptiska bilder är miljödebatten.  

Debatten har under åren svängt fram och tillbaka. I en krönika från november 2008 beskriver 

miljöforskaren Björn Forsberg hur miljö- och klimatfrågor har aktualiserats vid olika tillfällen 

och sedan fallit i glömska för att senare lyftas upp i debatten igen. Några exempel är 

klimatmötet i Rio de Janeiro 1992 som fick lokala Agenda 21-grupper att växa fram.9 Runt 

1998–99 hade det engagemanget av olika anledningar svalnat. 2008 skriver Forsberg om ett 

klimatuppvaknande som han hoppas ska ge en mer offensiv miljöpolitik.10 2013 kom en 

rapport från FN:s klimatpanel IPCC där man slår fast med 95% säkerhet att det är mänskliga 

aktiviteter som orsakar de observerbara förändringarna av klimatet11 och 2014 gav Svenska 

kyrkans biskopar ut Ett biskopsbrev om klimatet med ett antal uppmaningar till bland annat 

församlingar, företag, myndigheter, privatpersoner, andra stater och kyrkor över hela världen 

om att vidta olika åtgärder för att bromsa vår mänskliga påverkan på miljön. 2015 slöts 

Parisavtalet där 194 länder har skrivit under ett avtal om att minska utsläppen av växthusgaser, 

samt att stödja de som drabbas av klimatförändringarnas effekter.12 2019 kom så en revidering 

                                                 
7 Willander och Blåder, Niclas, 50. 
8 ”Kyrkoordning för Svenska kyrkan”, 2019. 6  
9 Agenda 21 är ett handlingsprogram antaget vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 

1992. Programmet beskriver hur arbetet för att motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom och bristande 

demokrati skall utvecklas för att våra samhällen skall få en hållbar utveckling. Dokumentet omfattar 1 400 

paragrafer fördelade på 40 kapitel. Handlingsprogrammet poängterar vikten av lokalt medborgarengagemang 

och varje lands lokala myndigheter skall i samarbete med ortsbefolkningen upprätta och följa varsin lokal 

Agenda 21. Talet 21 syftar på det tjugoförsta århundradet, det vill säga 2000-talet. 

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Agenda_21&oldid=46247888 Hämtad 2019-11-28 
10 Björn Forsberg, ”Glöden som försvann”, Naturskyddsföreningen, 10 november 2008, 

https://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2008-5/gloden-som-forsvann. Hämtad: 2019-11-28  
11 Erik Kjellström, Sverige, och Naturvårdsverket, FN:s klimatpanel, klimatförändring 2013: den 

naturvetenskapliga grunden: sammanfattning för beslutsfattare: bidrag från arbetsgrupp I (WG I) till den 

femte utvärderingsrapporten från Intergovernmental Panel on Climate Change (Stockholm: Naturvårdsverket, 

2013). 
12 ”Parisavtalet”, text, Naturvårdsverket, åtkomstdatum 28 november 2019, 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-

miljoarbete/miljokonventioner/Klimatkonventionen/Parisavtalet/. Hämtad 2019-11-28 

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Agenda_21&oldid=46247888
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av Ett biskopsbrev om klimatet där biskoparna understryker vikten av att fler engagerar sig för 

att bromsa klimatförändringarna.  

Jag menar att det finns anledning att undersöka om Svensk kyrkotidnings 

predikoutkast på något sätt avspeglar ett miljöperspektiv på eskatologiska frågor. Därför 

kommer jag också att studera predikoutkast som har annan huvudfokus än eskatologi men 

som innehåller eskatologiska tankefigurer. Predikoutkasten speglar i någon mån hur de 

teologiska tendenserna ser ut inom Svenska kyrkan och det är rimligt att anta att 

predikoutkastens innehåll åtminstone kan visa om det finns en trend som går att analysera.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur eskatologiska tankefigurer framträder i SKT under 

den aktuella perioden (2014–2019) och på vilket sätt om något, formuleras dessa tankefigurer 

i relation till miljöfrågor eller den miljökris vi står inför? Uppsatsen kan medverka till att 

förstå hur eskatologin uttrycks i SKT men också i Svenska kyrkan som helhet om man ser till 

SKT:s möjlighet att påverka präster inom kyrkan och därmed hur deras predikningar utformas.  

Mot bakgrund av detta syfte blir uppsatsens frågeställning följande: Hur framträder 

eskatologiska tankefigurer i SKT:s predikoutkast och vilken roll har miljöperspektiv?  

1.2 Forskningsläge 

För att tydliggöra forskningsläget presenterar jag det under tre olika rubriker nedan. Först 

hur en begränsad del av forskningen runt eskatologi ser ut, sedan ett avsnitt angående 

forskningen kring Svensk kyrkotidning. Dessutom ett avsnitt om forskning kring 

predikoutkast samt ett avsnitt hur studier har gjorts angående Svenska kyrkans präster och 

deras tro.   

1.2.1 Eskatologi 

Om ämnet eskatologi finns enormt mycket forskning utifrån ett antal olika perspektiv. 

Eftersom det är ett så pass brett område så är det nödvändigt att begränsa urvalet av relevant 

forskning. En begränsning är att fokusera runt texter som behandlar eskatologi kopplat till 

ekologi. 

I en artikel i Journal of Religious Ethics 2017 så utforskar Willa Swenson‐

Lengyel det kristna hoppet i relation till det hon kallar miljöpessimismen och ställer bland 



Lars Frisk, Eskatologiska tankefigurer i Svensk kyrkotidnings predikoutkast 

 

8 

 

annat frågan: ”Hur kan man som kristen argumentera för hoppet på ett hållbart sätt i dag?”.13 

Swenson-Lengyel landar i att om vi inte förstår hoppet som ett förstadium av en uppfyllelse 

av Guds löften så kan man hoppas, men på ett radikalt annorlunda sätt. När miljöhotet blir allt 

tydligare och naturvetenskaparna talar om undergång är ändå hoppet en realitet. Förtvivlan, 

besvikelse och förvirring kan vara hoppets grund. Artikelförfattaren resonerar runt ett hopp 

utan eskatologisk riktning men kommer inte riktigt runt detta. Det vill säga hon förutsätter på 

ett sätt tidens slut och jordens undergång, men vill komma bort från tanken på att det är Guds 

löfte att så ska ske. I min uppsats är det här viktigt för förståelsen av predikoutkasten då även 

dessa kan resonera runt hopp på olika sätt.  

I svenskkyrklig kontext har bland andra ärkebiskop Antje Jackelén skrivit om 

eskatologi i en nyutkommen antologi kallad Tidens Tecken.14 Hon för i den i stort sett samma 

resonemang som i boken Samlas kring hoppet från 2016.15 Även här relateras till vår miljö 

och det hot som vi står inför. Jackelén formar begrepp som är viktiga i min uppsats gällande 

tre dimensioner eller idealtyper av eskatologi. Hon landar likt Swenson-Lengyel i frågan ”vad 

kan vi hoppas på?”16 Jackelén kommer fram till att hopp är rationellt och det mest förnuftiga 

för att ”förstå framtiden i samtiden.”17  

Det finns många exempel på böcker som har haft inflytande på den kristna 

eskatologin under senare delen av 1900-talet. En av dessa är Jürgen Moltmanns Den Gud som 

kommer. I boken presenterar Moltmann både hur eskatologin har sett ut historiskt men han tar 

också fram ett eget förslag för hur eskatologin bör uppfattas i samtiden. Moltmanns 

uppdelning av eskatologin i individuell, historisk och kosmisk har stor betydelse för hur jag 

har byggt tankefigurerna i analysen av texterna.  

The Oxford Handbook of Eschatology är av en bok av en annan karaktär. Den 

kan sägas vara en encyklopedi över ämnet och här görs en mycket omfattande översikt över 

eskatologi i olika religioner även om huvudfokus ligger runt den kristna eskatologin. Här får 

man fler infallsvinklar rent allmänt men även en fördjupande analys av bland annat 

Moltmanns eskatologi. Boken nämner flera av de ämnen som brukar vara en del av 

föreställningarna när det kommer till eskatologiska frågor, bland annat frågor som himmel, 

                                                 
13 Willa Swenson‐Lengyel, ”Beyond Eschatology: Environmental Pessimism and the Future of Human 

Hoping”, Journal of Religious Ethics 45, nr 3 (2017): 413–36, https://doi.org/10.1111/jore.12184.  
14 Antje Jackelén, ”Framtiden i samtiden.”, i Tidens tecken 4, red. Mikael Kurkiala, 2019. 
15 Antje Jackelén, Samlas kring hoppet (Stockholm: Verbum, 2016). 
16 Jackelén, ”Framtiden i samtiden.”, 23. 
17 Jackelén, 24. 
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helvete och eviga straff. Därför kommer boken att vara av vikt för min uppsats och de termer 

som jag använder i analysen. 

1.2.2 Svensk kyrkotidning 

Svensk kyrkotidning är en tidskrift som ofta publicerar populärvetenskapligt material. Det kan 

vara utdrag ur uppsatser eller avhandlingar samt annat material av universitetsteologer och 

andra forskare. Det förekommer även andra skribenter som har församlings- eller 

stiftsanknytning. Tidskriften är riktad till en läsekrets inom Svenska kyrkan och säger att ”[de] 

granskar kritiskt kyrkolivet i lojalitet mot Svenska kyrkans, tro bekännelse och lära som en 

reformatorisk kyrka”.18 Svensk kyrkotidning verkar inte vara beforskad under senare år och 

därmed inte heller dess predikoutkast. Det enda jag har hittat är min egen kandidatuppsats i 

religionsfilosofi.19 Uppsatsen behandlar den diskursiva förändring som har skett i Svensk 

kyrkotidnings predikoutkast för Söndag före Domssöndagen och Domssöndagen under de 

gångna 70 åren men den behandlar inte explicit de eskatologiska frågorna ur ett systematiskt 

teologiskt perspektiv vilket jag gör i den här uppsatsen. 

1.2.3 Predikoutkast 

Magnus Evertsson har använt predikoutkast för sin avhandling Liknelser och läsningar: 

reception av liknelseberättelser ur Lukasevangeliet. Avhandlingen är i ämnet homiletik och 

ligger således en bit ifrån mitt intresseområde. Evertsson har använt både Svensk kyrkotidning 

och Svensk pastoraltidskrift i sin avhandling, främst för att de båda tidskrifterna har lite olika 

självförståelse. Evertsson poängterar också att de predikoutkast som finns i tidskrifterna har 

en något oklar funktion och att innehållet är något varierande. Mest variation finns i SKT 

enligt Evertsson. SPT har en mer sammanhållen, konservativ, hållning.20 Jag använder mig 

därför av SKT för att få större variation teologiskt.  

Mattias Martinson har använt predikoutkast som material för sin uppsats 

”Predikans frälsning – Soteriologi och metod i nutida teologisk praktik”.21 Martinson är främst 

intresserad av frälsningsteologin och hur den kommer till uttryck i predikoskrivandet, i hans 

studie exemplifierat med predikoutkast som material. Martinson kan konstatera att 

predikoutkast är ett bra material ur den aspekten att det inte handlar om subjektiva 

                                                 
18 Svensk kyrkotidning. Förklarar syftet med tidningen i samma spalt som man anger kontaktuppgifter till 

redaktören, prenumerationspris et cetera.  
19 Frisk, ”Eskatologi i predikan en förändelig teologisk diskurs”. 
20 Magnus Evertsson, Liknelser och läsningar: reception av liknelseberättelser ur Lukasevangeliet, kapitel 10-

15, i predikoutkast för Svenska kyrkan 1985-2013 (Skellefteå: Artos & Norma, 2014), 25. 
21 Mattias Martinson, ”Predikans frälsning – Soteriologi och metod i nutida teologisk praktik”, i Mänsklig 

frälsning: soteriologi i samtidsperspektiv (Uppsala: Teologiska institutionen Uppsala universitet] [distributör, 

2002), 77. 
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bedömningar av forskaren gällande vilket material som kommer med i undersökningen. 

Predikoutkast publiceras med en viss regelbundenhet, och de är knutna till evangeliebokens 

temata, vilket också gör att det finns en regelbundenhet i detta.22 I min uppsats har jag ingen 

annan möjlighet än att använda predikoutkast och likt Martinson tror jag att det är ett bra sätt 

att komma åt ett varierat material utan subjektiva bedömningar eller geografiska 

begränsningar.  

Av erfarenheter från min tidigare studie vet jag att det är ytterst sällsynt med referenser till 

den grekiska grundtexten i dagens predikoutkast. Under 1950 talet var det snarast en regel att 

man hade en omfattande analys av grundtexten innan man kom till predikoförslaget. Betydligt 

vanligare idag är att man istället för in ett resonemang om ett dagsaktuellt tema som kan ha 

anknytning till bibeltexterna. Om det är miljöfrågor eller annat framgår av denna studie. 

 

1.2.4 Prästers tro och predikan 

När det kommer till prästers personliga tro i förhållande till Svenska kyrkans tro och lära så 

som den uttrycks i bekännelseskrifterna, finns det flera studier som pekar på en viss 

diskrepans. Andres Bäckström gjorde i början på 1990-talet en undersökning av prästerna i 

Strängnäs stift inför prästmötet i Strängnäs 1992. Undersökningen syftade till att få fram en 

religiös profil i Strängnäs stift.23 Bäckström konstaterar att ”det finns en tendens hos prästerna 

att tona ner teologiska uppfattningar som flertalet gudstjänstdeltagare kan väntas ta avstånd 

ifrån.”24 Här nämns särskilt frågor om livet efter detta och den dubbla utgången vilket, givet 

mitt ämnesval för uppsatsen, är intressant. Bäckström menar att det finns en slags anpassning 

”till aktuella samhällsfrågor och en förskjutning i synen på vissa grundläggande trosfrågor.”25   

I artikeln ”Svenska kyrkan och dess prästers tro” kommer Willander och Blåder 

fram till liknande resultat. En enkät utformad av Anne-Louise Eriksson skickades år 2012 till 

1804 präster i Svenska kyrkan varav ca 75 procent svarade. Utifrån detta material kunde 

Willander och Blåder konstatera att det finns stora skillnader även mellan stiften. De säger sin 

presentation av resultatet att de präster som tillhör Visby stift har en självskattning, angående 

den egna tron som ligger närmare den ”formella tron”26 än präster i Västerås och Stockholms 

stift som har ett lite mer fritt förhållande till den formella trosläran. Jag förutsätter att jag 

                                                 
22 Martinson, 78. 
23 Anders Bäckström, Svenska kyrkan, och Strängnäs stift, I Guds tjänst: en profilundersökning av Strängnäs 

stifts präster 1991 (Strängnäs: Strängnäs stift, 1992), 7. 
24 Bäckström, Svenska kyrkan, och Strängnäs stift, 94. 
25 Bäckström, Svenska kyrkan, och Strängnäs stift, 95. 
26 Willander och Blåder, Niclas, ”Svenska kyrkan och dess prästers tro”, 56. 
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kommer att hitta exempel på skilda uppfattningar i de texter jag studerar men jag kommer inte 

att lägga fokus på vem som har skrivit texten, även om jag nämner det för tydlighetens skull, 

utan jag intresserar mig för de tankefigurer som uttrycks oavsett om de ligger nära eller långt 

ifrån den officiella trosläran sådan den är uttryckt i Svenska kyrkans bekännelsedokument. De 

inskickade predikningar som Anne-Louise Eriksson studerat i boken Att predika en tradition27 

undersöker hur prästerna tolkar det som anses motsäga naturvetenskapliga förklaringar. 

Eriksson beskriver en skala från bokstavlig till bildlig tolkning där en bokstavlig tolkning 

utgörs av frånvaron av tolkning. Det vill säga att bibeltexterna får tala för sig själva. Bildlig 

tolkning däremot innebär väldigt mycket tolkning. Eriksson menar att detta är ytterligheter 

och att det finns en medelväg som innebär teologiskt ansvarstagande. Hon avser här tre 

huvuduppgifter för teologen: att undersöka, relatera och värdera.28  

1.3 Teori 

Som teoretisk bakgrund beskriver jag nedan tre tankefigurer som kan användas för att 

analysera eskatologi ur olika aspekter. Begreppet tankefigur får en mer utförlig förklaring i 

avsnitt 1.4 men kan kort beskrivas som klustrade begrepp sammanförda till ett övergripande 

begrepp, det vill säga en tankefigur. Tankefigurer skapas av olika begrepp och olika 

tankefigurer kan innehålla samma begrepp men behöver därmed inte vara identiska.29 

Jag skapar nedan tre olika idealtyper av tankefigurer som jag menar kan täcka 

in några av huvuddragen i kristen eskatologi, och här lånar jag Antje Jackeléns terminologi. 

Hennes kortfattade definition är att eskatologin handlar för det första som en lära om slutet 

och för det andra om en slags framtidsvisioner och för det tredje som en slags ferment, det vill 

säga ett jäsmedel som genomsyrar allt.30 Jackeléns begrepp kommer nedan att definieras av 

mig och mina frågor till materialet ger ytterligare förståelse för hur jag använder begreppen. 

1.3.1 Lärans tankefigur 

Jag definierar lärans tankefigur som att det handlar främst om ett individuellt perspektiv. Om 

man förstår de yttersta tingen eller den yttersta tiden som den beskrivs i Matt 25:31—46 där 

fåren ställs till höger och getterna till vänster vid människosonens dom, så menar jag att 

tankefiguren fokuserar till individen. Det vill säga vad som händer med den enskilda 

                                                 
27 Anne-Louise Eriksson, Att predika en tradition: om tro och teologisk literacy, Forskning för kyrkan 18 

(Lund: Arcus, 2012). 
28 Eriksson, 30. 
29 Johan Asplund, Teorier om framtiden, Kontenta (Stockholm: Liberförlag i samarbete med Delegationen för 

långsiktsmotiverad forskning, 1979), 150. 
30 Jackelén, ”Framtiden i samtiden.”, 16. 
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människan vid domen och även hinsides döden. Fårflocken är inte intressant utan det är det 

enskilda fårets öde det handlar om. 

I den här tankefiguren ryms de begrepp, hoppfulla likväl som hotfulla, som talar 

om vad som ska hända med oss efter döden och hur själva slutet kommer att bli för oss som 

individer, men också var vi kommer att hamna efter döden. Den här tankefiguren grundar sig 

i ett antal påståenden som är av läromässig, ibland kallad dogmatisk, karaktär. Kristna 

påståenden har bland annat rört sig runt uppståndelsen, det eviga livet eller eviga straff. I det 

ryms även själva domen och hur den ska gå till. I Matt 25 är går det till så att getter (de 

syndiga/onda) ställs på ena sidan och fåren (de rättfärdiga/goda) på den andra. Eviga straff för 

några, och evigt liv för andra blir sedan domslutet. Det som bygger tankefiguren är alltså 

påståenden om hur domen ska gå till. Hur det ska gå för oss som individer eller var vi hamnar 

efter den individuella döden. Det är alltså inte fråga om framtidsvisioner utan det handlar om 

klara påståenden om vad som faktiskt kommer att ske.  

1.3.2 Framtidsvisionens tankefigur 

Framtidsvisionens tankefigur ska inte blandas ihop med lärans tankefigur även om olika 

uttalanden om hur det ska gå sedan syftar på framtiden. Det som fokuseras i framtidsvisionens 

tankefigur, vid en analys av Matt 25:31—46, är inte längre fåren och getternas öde utan de 

sjuka och hemlösa som blir hjälpta, och hur detta i sin tur ger en gemenskap med Kristus.31 

Framtidsvisionens tankefigur menar jag innehåller ett handlande, en aktivitet, som oftast riktar 

sig till ett kollektiv även om individen kan göra handlingar helt på egen hand. Syftet med 

handlingarna är att bygga Guds rike tillsammans. Både här och nu men också för framtiden.  

Den här tankefiguren kan användas för att exempelvis forma världsförbättrande 

politiska program och givet att vi känner till vår samtidshistoria så inser vi att den här 

tankefiguren riskerar att legitimera även mindre lyckade världsförbättringsprogram. Man kan 

alltså tänka sig att man börjar arbeta för att skilja ut getterna redan innan domen för att man 

tror sig veta vilka som är dåliga redan nu. Den positiva sidan är dock att det tenderar att handla 

om engagemang för världen och för skapelsen. Det är tydligt att Gudsriket inte behöver vara 

i fokus utan det här engagemanget kan förstås också nyttjas för sekulära program. Med 

Moltmanns terminologi så är det här en slags historisk eskatologi då den talar om den framtid 

som blir. 32 Det vill säga att framtiden formas av vår historia och nuet. Man drar så att säga 

linjära slutsatser om framtiden. Det som bygger tankefiguren är alltså hoppfulla visionära 

                                                 
31 Jackelén, 18. 
32 Jürgen Moltmann, Den Gud som kommer, övers. Torsten Bergsten (Stockholm: Verbum, 1997), 149. 
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tankar om framtiden men dessutom visioner om hur vi, främst som kollektiv, ska bygga 

gudsriket, både här och nu men kanske främst inför framtiden. En här och nu vision gränsar 

nämligen till fermentets tankefigur men besvaras ändå av frågan: hur ska vi bygga Guds rike? 

1.3.3 Fermentets tankefigur 

Den här tankefiguren förutsäger inte vem som ska sorteras till höger eller vänster och har inte 

heller visioner om Gudsriket i linjär framtid. Den talar istället om en Gud som kommer.33 I 

Matt 25:31—46 läggs fokus följaktligen på vers 31. ”När människosonen kommer i sin 

härlighet […]” Med Moltmanns terminologi så handlar det ur mänsklig synvinkel om ett slags 

kosmiskt perspektiv.34 Människosonen kommer åter för att döma alla, både levande och döda. 

För att förstå det radikalt annorlunda i den här tankefiguren måste man också förstå 

tidsbegreppen futurum och advent. Båda begreppen uttrycker framtid men på helt olika grund. 

Futurum talar om en framtid som blir. I det perspektivet så ser man bakåt och drar slutsatser 

om framtiden baserat på dåtid (och nutid). Det vill säga det som jag ovan (1.3.2) anger som 

definition till framtidsvisionens tankefigur. Advent däremot talar om en framtid som kommer 

mot oss utan koppling till dåtiden.35 Den dimensionen möjliggör ett radikalt annorlunda hopp 

än det hopp som drar trådar ur det vi känner till.  

Gud är i den här tankefiguren radikalt annorlunda, ofta ständigt närvarande och 

slutligen ”så att Gud blir allt, överallt” (1Kor 15:28). Det som bygger den här tankefiguren är 

påståenden om Gud som ständigt närvarande och en radikalt annorlunda, kommande framtid.  

1.3.4 Miljöperspektivet 

Högst sannolikt är inte de texter jag kommer att analysera tydligt inriktade mot den ena eller 

den andra tankefiguren utan det kan handla om en salig blandning.  Tankefigurerna är på 

intet sätt konstruerade så att de utesluter varandra utan en blandning är fullt möjlig. Jag ska 

försöka se vilka tankefigurer som är de dominerande med hjälp av mina frågor. 

Miljöperspektivet kommer att få särskild uppmärksamhet. Miljöfrågan kan fogas in under 

alla tre tankefigurer. I lärans tankefigur kan det handla om uttalanden som berättar hur det 

kommer att bli om miljön inte beaktas. I framtidsvisionens tankefigur kan det handla om hur 

vi ska göra för att ändra beteenden och därmed förbättra miljön. I fermentets tankefigur kan 

det handla om att en oväntad lösning finns som vi inte ser just nu men också om att inse att 

miljön och klimatet är något som angår oss alla, det vill säga ett globalt perspektiv. Jag 

                                                 
33 Jackelén, ”Framtiden i samtiden.”, 19. 
34 Moltmann, Den Gud som kommer, 273. 
35 Moltmann, 45. 
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kommer särskilt att uppmärksamma explicita uttalanden om miljö och klimat men även 

försöka tolka texten om det finns öppna formuleringar där miljöfrågor ryms.  

1.4 Metod 

Jag använder mig av en beskrivande idéanalys för att beskriva och klargöra textens innehåll.36 

Eftersom de texter jag analyserar, inte är av argumenterande slag så handlar det om vilket 

idéinnehåll som uttrycks och om att undersöka hur olika symboler eller metaforer används för 

att uttrycka eller förmedla detta.37 Ludvig Beckman gör en tredelad uppdelning där det finns 

tre syften med en idéanalys. Att beskriva och tolka, eller att ta ställning till hållbarheten eller 

att förklara idéernas uppkomst och konsekvenser.38 I huvudsak ägnar jag mig åt att beskriva 

och tolka texternas innebörd. Jag tar inte ställning till om argumenten är hållbara och inte 

heller ger jag mig på att försöka förklara huruvida författarna till predikoutkasten har fått sina 

idéer från kända teologer. Däremot menar jag att jag med hjälp av analysen kan se om 

författaren omfattar en tankefigur och vilka komponenter som ingår i denna. 

Tankefigurer är ett begrepp lanserat av sociologen Johan Asplund39 och kan i 

korthet sägas vara de fundamentala bilder eller mönster som vi utgår ifrån när vi tolkar livet 

eller orienterar oss i tillvaron.40  Jag använder begreppet tankefigurer som ett sätt att klustra 

ihop ett antal skilda påståenden till ett övergripande begreppsspråk och därmed göra en analys 

av predikoutkasten och den variation som finns i materialet. I Asplunds modell så är 

tankefigurer en nivå som ligger mellan konkreta, nästan materiella begrepp och det man kallar 

diskursen. Tankefigurer skapas av olika begrepp och olika tankefigurer kan innehålla samma 

begrepp men behöver därmed inte vara identiska. På samma sätt är det med nästa nivå, 

diskursen, som kan sägas vara en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp. 

Det finns också en slags växelverkan mellan de olika nivåerna som därmed kan sägas påverka 

varandra.41 

Det är, menar Beckman, omöjligt att hitta något om man inte vet vad man letar 

efter. Jag beskriver en slags analysschema utifrån de kategorier eller begrepp som jag menar 

                                                 
36 Ludvig Beckman, Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer (Stockholm: 

Santérus, 2005), 49--55. 
37 Carl-Henric Grenholm, Att förstå religion: metoder för teologisk forskning (Lund: Studentlitteratur, 2006), 

213. 
38 Beckman, Grundbok i idéanalys, 14. 
39 Asplund, Teorier om framtiden. 148 ff. 
40 Karin Johannesson, ”Vad menas med kyrkans sekularisering? En filosofisk inventering av tankefigurer och 

skilda begreppsdefinitioner.”, i Inomkyrklig sekularisering, red. Marie Rosenius och Thomas Girmalm, Studia 

Theologia Practica Umensia 2 (Umeå: Umeå universitet, 2018), 14–15. 
41 Asplund, Teorier om framtiden, 150. 
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är signifikanta för de olika former av eskatologi som jag definierar i teoridelen.42 En vanlig 

invändning mot den här typen av metod är att man ska vara öppen mot materialet och att det 

ska få ”tala av sig självt”. Beckman menar att det är felaktigt. En forskare har alltid en 

förförståelse och har sannolikt redan ett intresse av det material som ska analyseras. Det är 

alltså ofrånkomligt att analysera materialet genom något annat än dessa glasögon och därför 

bättre att göra det tydligt med hjälp av ett analysschema.43 

Jag ställer följande frågor vid läsning av texterna:  

1. Lärans tankefigur. 

Frågeställningen för att identifiera eskatologiska tankefigurer som varande en lära 

blir: Vad kommer sedan? eller Vad kommer sist? Handlar texten om individens öde? 

Talar texten om hur?   

2. Framtidsvisionens tankefigur. 

Frågeställningen för att identifiera den här idealtypen av eskatologi blir: Vad ska vi 

göra för att bygga Guds rike? Ett typiskt svar på den frågan kan vara: genom att 

förbättra världen här och nu. Talar texten om en framtidsvision eller talar den om 

förbättring? Finns det ett kollektivt perspektiv i texten?  

3. Fermentets tankefigur. 

Frågeställningen för den här tankefiguren blir: Handlar texten om en radikalt 

annorlunda framtid? Finns det ett kosmiskt perspektiv i texten? När texten talar om 

Gud som allt i alla, det vill säga genomsyrar allt, så handlar det om fermentets 

tankefigur.  

Jag har läst alla texter minst tre gånger och alltså ställt frågor till dem vid samtliga läsningar. 

Frågorna kan besvaras av enskilda stycken och formuleringar eller av texterna som helhet. 

När frågorna besvarats har jag ändå läst texten med andra frågor för att se om de även besvarar 

dessa. Miljöfrågan har legat som en metafråga eftersom jag främst letat efter explicita 

skrivningar gällande klimat och miljö.  

1.5 Material 

I min uppsats kommer jag att analysera predikoutkast i SKT under de senaste sex åren (2014—

2019). Med tanke på min frågeställning att undersöka om det finns en koppling mellan 

Svenska kyrkans tydliga engagemang i miljöfrågor och eskatologin så är det en relevant 

                                                 
42 Beckman, Grundbok i idéanalys, 20. 
43 Beckman, 21–22. 
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avgränsning. Den första upplagan av Ett biskopsbrev om klimatet utkom 2014 och nu (2019) 

har det kommit en reviderad utgåva. Jag tolkar nyutgåvan som att Svenska kyrkans biskopar 

tycker att det är angeläget med miljöfrågor och att exempelvis predikningar ska spegla detta 

på ett tydligare sätt.4445 Biskopsbreven motiverar avgränsningen i tid. 

Primärmaterialet är tidskriften Svensk kyrkotidning och den del som innehåller 

predikoutkast. Predikoutkast är inte verkliga predikningar. Predikoutkast är kanske bara till 

för att inspirera en predikant och inte ens skrivna för att framföras. Genren är något oklar.46 

Det går heller inte att se att ett visst tonfall ska användas, som exempel på att innebörden 

också kan vara svårtolkad.  

Tidskriften SKT innehåller förutom artiklar av forskare och andra teologer, 

bokrecensioner, olika former av annonser även ett avsnitt med predikoutkast för alla 

kyrkoårets söndagar. Min hypotes angående SKT är att tidskriften läses av framförallt präster 

i Svenska kyrkan för att få ytterligare en ingång, eller inspiration till söndagens förkunnelse. 

Detta stöds av andra forskare.47 Jag hävdar också, efter att ha talat med redaktionssekreteraren 

Peter Forsberg, att skribenterna har en god spridning geografiskt i landet och att det även finns 

en teologisk variation i materialet. I min studie förekommer en del skribenter vid flera tillfällen 

och det kan givetvis begränsa spridningen. Det kan också vara så att skribenterna har ändrat 

uppfattning i vissa frågor och därmed kan materialet ändå ha en innehållslig variation vilket 

jag kan se i min studie. Materialet är dock mer varierat än i liknande tidskrifter.48 

Ytterlighetspositionerna, exempelvis väldigt konservativa positioner, finns i andra tidskrifter. 

Man kan inte bestämt säga att materialet i SKT speglar de faktiska predikningarna i Svenska 

kyrkan men jag menar att det kan visa på tendenser. Jag kommer att analysera följande 

predikoutkast (med ämnet/rubriken inom parentes): 

1. Söndag före Domssöndag (Vaksamhet och väntan) 

2. Domssöndag (Kristi återkomst) 

3. 24:e e trefaldighet (Den yttersta tiden) förekommer endast en gång under perioden 

4. Nionde söndagen efter Trefaldighet (Goda förvaltare) 

5. Midsommardagen (Skapelsen) 

                                                 
44 Biskopsmötet 2014, Ett biskopsbrev om klimatet (Uppsala, 2014), 89.  
45 Biskopsmötet 2019, Ett biskopsbrev om klimatet (Uppsala, 2019), 95. Formuleringarna 2019 är tydligare och 

skarpare än de var 2014.  
46 Evertsson, Liknelser och läsningar, 24–25. 
47 Evertsson, 27. 
48 Evertsson, 26. 
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Det finns ett par söndagar till vars teman anknyter till eskatologiska ämnen som Andra 

söndagen i advent (Guds rike är nära), Tredje söndagen i fastan (Kampen mot ondskan), Andra 

söndagen efter trefaldighet (Kallelsen till Guds rike). Jag har medvetet valt bort dessa 

söndagar av utrymmesskäl eftersom jag dessutom anser att de inte skulle tillföra något mer i 

den här studien. Däremot menar jag att miljöfrågorna bör få utrymme och antar att dessa 

nämns i högre utsträckning under rubrikerna Goda förvaltare och Skapelsen.    

2 Analys av predikoutkasten 

Min förförståelse av predikoutkast gör att jag utgår från att predikoförslaget är grundat i någon 

av de bibeltexter som hör till den aktuella söndagen även om inte bibeltexten nämns explicit. 

Det är rimligt att anta detta med tanke på att predikoutkasten är knutna till specifika söndagar. 

För att de i studien tidigaste predikoutkasten ska komma först i analysen har det fått till följd 

att tredje årgångens texter analyseras först. Jag analyserar varje söndag för sig och vid analys 

av de tre årgångarna så har jag lagt samman 2014 och 2017, 2016 och 2018 samt 2016 och 

2019, eftersom de behandlar samma bibeltexter. Samtliga texter är samlade under rubriken 

Text & tolkning. Tabellerna med bibeltexter är hämtade ur Den svenska evangelieboken, 

antagen av 2002 års kyrkomöte. 
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2.1 Söndag före Domssöndagen – Vaksamhet och väntan 

 Första årg Andra årg Tredje årg 

GT texter Sef 3:8—13 Jes 51:4—6 Amos 8:9 – 12  

Episteltexter  Upp 3:10—13 2 Kor 13:5—9 Fil 3:20 – 4:1  

Evangelietexter Matt 25:1—13  Luk 12:35—40 Luk 17:20 – 30  

Psaltarpsalm  Ps 139:1—18   

 

2.1.1 2014 och 2017; tredje årgången 

Skribenten i SKT 2014, Ulf Lindgren, refererar flera gånger till 

Lukasevangeliets text men gör också kopplingar till psaltarpsalmen och Amostexten.  

Lindgren säger att den här söndagen inte handlar om hot, vilket den enligt honom har gjort 

historiskt. Psaltaren 139 har handlat om:  

hur människan inte kunde gömma sig för Gud, att onda gärningar 

inte kunde ske i det fördolda, för Gud fanns överallt och såg allt.49  

Tolkningen av bibeltexterna har förändrats under det gångna seklet enligt 

Lindgren och det som förut var en text om övervakning (Ps 139) ses som en text som betyder 

trygghet, det vill säga att Gud ser oss, i positiv mening. Den är en trygghetsmarkör och inget 

hot säger han. Samma sak gäller vårt förhållande till exempelvis övervakningskameror, menar 

Lindgren, som förut var ett hot mot integriteten men nu ses som en trygghet för individen.  

En ständigt närvarande Gud är Lindgrens budskap i texten.  

Gud är redan här. Vi behöver inte vänta på att Gud ska agera utan på 

att jag ska agera. Det är jag som behöver bli seende och upptäcka 

Guds rike inuti mig själv50  

Det här resonemanget korrelerar mot fermentets tankefigur, det vill säga det som genomsyrar 

allt. Det gudsrike som han talar om är inte något som behöver byggas enligt framtidsvisionens 

tankefigur utan det finns inom oss. Jag menar alltså att frågan om vad som ska göras inte är 

tillämplig när det handlar om att agera inom oss själva. För att det ska handla om 

framtidsvisionens tankefigur krävs ett agerande i det yttre. Det som sker i det inre är att 

upptäcka Guds närvaro och då menar jag att det handlar om fermentets tankefigur. 

                                                 
49 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 110 (nr 10, 2014): 334. 
50 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 110 (nr 10, 2014): 334. 
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 Det avslutande stycket i predikoutkastet tolkar jag som individuellt riktat, trots 

”vi ska vara vaksamma”, ”vi har dömt oss själva” som finns i meningarna. Lindgren flyttar 

domen till att betyda något vi gör mot oss själva snarare än att det är Gud (eller Jesus) som är 

domare. ”För om vi inte är vaksamma börjar vi tro att vi är ensamma och övergivna av Gud. 

Då har vi dömt oss själva.” 51 Här är lärans tankefigur representerad eftersom det handlar om 

hur domen ska gå till. Det handlar inte om framtidsvisionens tankefigur eftersom det inte 

handlar om att bygga Guds rike. ”Vi ska vara vaksamma för att upptäcka att vi redan är i Guds 

rike” handlar om fermentets tankefigur eftersom det pekar på det som genomsyrar allt. 

Lindgren gör omtolkningar av det han menar har varit det gängse sättet att förstå bibeltexterna, 

Ps 139 som ett hot om bevakning, till ett nytt sätt att förstå, Ps 139 som en trygghet att någon 

ser oss. Jag tokar Lindgren som någon som vill se det radikalt annorlunda, som alltså svarar 

mot fermentets tankefigur. Det stämmer också överens med Lindgrens tal om att Gud finns 

allestädes närvarande vilket även det är fermentets tankefigur. 

2017 års skribent, Emelie Holmgren, vill ta bort fokus från talet om tidens slut 

som ett hot från kyrkligt håll och istället flytta det till nutida hot där hon särskilt nämner 

klimathot, svält, terrordåd och korruption. 

Bilderna av domen och skräckscenarier kom tidigare främst från 

predikstolarna där det predikades om fårens och getternas skiftande 

utsikter, idag kommer de nog istället främst från alla de medier vi 

ständigt omger oss med. Vi ser allvaret i klimathot och svält, 

terrordåd och korruption.52 

I likhet med Lindgren så säger hon att gudsriket redan är här och inom oss.  

På frågan om Gudsrikets koordinater och när det riket skulle komma 

svarar Jesus att Guds rike är inom oss.53 

Holmgren skriver en del om domen men på ett annorlunda sätt som inte innebär att hon glider 

över i sitt resonemang mot lärans tankefigur som enligt min definition ska säga hur det blir. 

Det handlar för henne inte om att skilja agnar från vete eller att sortera får och getter utan om 

en gudspresentation: ”Gud gör ett nedslag i tiden hos en människa och verkligen presenterar 

sig”.54 Holmgren talar om en befrielse eller reningsprocess  

                                                 
51 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 110 (nr 10, 2014): 334. 
52 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 113 (nr 10, 2017): 319 
53 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 113 (nr 10, 2017): 319 
54 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 113 (nr 10, 2017): 319 
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Man kan tala om det svåra ordet dom, men vad det handlar om är 

alltid den stora befrielsen. En reningsprocess där Herren genom 

dopets vatten vill skölja av allt som är kladdigt och orent i våra liv.55  

Dessa uttalanden besvarar inte frågorna för lärans tankefigur på ett otvetydigt sätt utan de 

svarar snarare på frågan om det annorlunda enligt fermentets tankefigur.  

Holmgren resonerar om vaksamhet för det som inte är bra och som därmed stör 

vår relation med Gud och andra människor. Den här vaksamheten svarar på frågan om hur vi 

ska bygga gudsriket och är en del av framtidsvisionens tankefigur. Hon nämner också att vi 

ska vara vaksamma på det som kan skada exempelvis djur och natur men miljöperspektivet 

kommer i skymundan till förmån för det antropocentriska och individuella perspektivet.  

Vi måste vara vaksamma mot det som vill ta ifrån oss livslusten, 

mot allt som kränker människovärdet, mot det som skadar djuren 

och naturen. Mot sådant som stör min vänskap med Gud och andra 

människor56 

Holmgren har ett drag av framtidsvisionens tankefigur med flera svar på frågan 

om hur vi ska bygga Guds rike även om hon också refererar till Jesusordet ”Guds rike är inom 

er”57 som pekar mot fermentets tankefigur.58 Holmgren lyfter in miljöfrågor men formulerade 

som ett hot och skräckscenario och inte som exempelvis en utmaning eller möjlighet för 

mänskligheten.  

2.1.2 2015 och 2018; första årgången 

 Skribenten 2015 är åter Ulf Lindgren och i den här texten omtolkar han Matt 

25:1-13 som man förstår att han bokstavligt tolkar på ett sätt, nämligen att Gud slänger ut den 

som inte har med sig rätt utrustning, men som han vill tolka på ett nytt sätt.  

Det verkar som om det är en helt annan Gud Matteusevangeliet 

beskriver. En Gud som är frånvarande, som man behöver vänta på, 

som plötsligt dyker upp och som slänger ut den som inte har rätt 

utrustning med sig59 

                                                 
55 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 113 (nr 10, 2017): 319 
56 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 113 (nr 10, 2017): 319 
57 Luk 17:21 
58 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 113 (nr 10, 2017): 319. 
59 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 111 (nr 10, 2015): 338. 
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Istället säger Lindgren att ”Guds uppgift är inte att bedöma eller granska det vi har gjort eller 

det vi har med oss”.60 Han menar att det alltid handlar om att upptäcka Gud i vardagen och i 

fallet med de tio jungfrurna så betyder det enligt Lindgren att fem av dem har upptäckt att 

Gud är deras olja och att det också är möjligt att upptäcka för de fem som blivit utestängda 

från festen. Med det resonemanget är Gud något man ska upptäcka på så vis att Gud är ständigt 

närvarande och alltså svarar mot fermentets tankefigur. 

Det är inte, menar jag, en framtidsvisionens tankefigur som i det här fallet skulle 

innebära att man måste se till att ha rätt utrustning med sig för att bygga Guds rike.  Lindgren 

refererar till psaltarpsalmen 139 och dess dubbla mening om övervakning eller trygghet, 

precis som i texten 2014, och även den kopplas till fermentets tankefigur i och med de bilder 

som tecknas av Gud som allestädes närvarande. ”Var skulle jag komma undan din närhet, vart 

skulle jag fly för din blick”61  

Lindgrens text svarar på de frågor som fermentets tankefigur ställer och jag ser 

att han tolkar exempelvis Matt 25:1–13 på ett bildligt sätt där ett rätt handlande inte är 

intressant, i det här fallet att ha med sig olja till facklorna, utan det tycks vara andra regler 

som gäller och därigenom kan inte texten besvara frågorna för framtidsvisionens tankefigur. 

Lindgren text besvarar frågorna som hör till fermentets tankefigur och säger inte, som jag 

kunnat konstatera, något om hur eller vad. 

2018 års skribent, Carina Sundberg, har ett annat fokus och här är det 

framtidsvisionens tankefigur som framträder men också lärans tankefigur går att läsa ut i 

hennes text. Hon refererar till Uppenbarelsebokens text ”jag kommer snart”62 och funderar 

över när detta snart ska inträffa.  

Det är ju uppenbart att snart är ett relativt ord, men tiden i sig är ju 

relativ, och Guds tid inkarneras i vår, så vad betyder då ordet snart?63 

Hon resonerar kring hur vi ska orka vaka, likt jungfrurna, och hur vi ska kunna ha rätt 

utrustning med oss. ”Jag somnar också. Ibland är det bara för mycket”64 samt ”oljan är inte 

något som någon äger”65. De här formuleringarna svarar på hur-frågan och passar alltså enligt 

min tolkning framtidsvisionens tankefigur. Sundberg har inga svar gällande vem som kommer 

in på festen men skriver om hur vi ska göra och vilka krav det är som ställs på oss i en 

                                                 
60 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 111 (nr 10, 2015): 338 
61 Psaltaren 139:7 
62 Upp 3:11 
63 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 114 (nr 10, 2018): 311. 
64 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 114 (nr 10, 2018): 311. 
65 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 114 (nr 10, 2018): 311. 
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framtidsvisionens tankefigur med Gud som säger ”Var är du? Är du redo?” 66 Tyngdpunkten 

hos Sundberg ligger som jag konstaterat i framtidsvisionens tankefigur men det är inte 

uppspaltade regler i hennes text om hur vi ska göra utan snarare ett resonemang om att det 

kan vara svårt att förstå hur man ska göra rätt.  

2.1.3 2016 och 2019; andra årgången 

Skribenten 2016, Sebastian Hansson, blandar tankefigurer och besvarar alltså flera frågor med 

sin text. I 1Kor 13:5-9 så säger Paulus, och Hansson citerar, att ”Kristus finns hos er” och lite 

längre fram att han ber för att ”ni ska bli allt mer felfria”. Hansson menar att det handlar om 

en mix av ”att tron är något man befinner sig och lever i” (fermentets tankefigur) och att vi 

ska ”sträva efter att bli felfria eller att hålla oss vakna” (framtidsvisionens tankefigur).67 Det 

mest framträdande är framtidsvisionens tankefigur i formuleringar som talar om för oss hur 

vi ska gå tillväga nämligen: ”att leva med uppfästa kläder som Jesus säger är att leva i 

beredskap”.68 Men det finns också meningar som gör tydligt att det handlar om hela vårt liv, 

att han kommer oväntat, det vill säga fermentets tankefigur.  

Till vår stora förvåning är det istället vi som bjuds att ligga till bords 

med Honom och han fäster upp sina kläder, för att förbereda en 

måltid för oss69 

Att bibeltexten70 enligt Hansson handlar om ett oväntat perspektiv, nämligen att tjänarna blir 

uppassade av sin Herre, tolkar jag som fermentets tankefigur. Hanssons referat av bibeltexten 

är nära nog ordagranna och han gör liknelser till hur vi ska leva våra liv, att vi ska hålla oss 

vakna och vänta på vår Herre och så vidare och han använder de bibliska termerna och gör 

inte om dem.  

Därför kan vi likt Paulus be om det som är vår fulländning i förening 

med Gud, och att den helige Ande ska leda oss på rätta vägar och 

göra oss uthålliga i vår vaka och väntan inför det stora mötet med 

vår Herre71 

Min tolkning av Hansson är att det här svarar på frågorna som fermentets tankefigur ställer 

när det handlar om mötet med Herren men också framtidsvisionens tankefigur när det handlar 

                                                 
66 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 114 (nr 10, 2018): 311. 
67 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 112 (nr 10, 2016): 326. 
68 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 112 (nr 10, 2016): 326. 
69 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 112 (nr 10, 2016): 326. 
70 Luk 17:20-30 
71 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 112 (nr 10, 2016): 326. 
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om hur vi, uthålliga ska vaka. Min tolkning blir alltså precis den som Hansson låter oss veta i 

inledningen, en blandning av tankefigurer, att befinna sig i tron och att sträva efter att bli 

bättre.  

Skribenten 2019, Anders Ekhem, tar ett något annorlunda grepp och gör en hänvisning 

till Moltmanns bok Den Gud som kommer och han ger oss därmed en lektion i Moltmanns 

eskatologi. Ekhem fokuserar runt perspektivet som gäller det helt annorlunda, det vill säga ett 

fermentets tankefigur, där Jesus kommer mot oss från framtiden som är ett av mina 

kännetecken för att identifiera just fermentets tankefigur. Det finns också hänvisningar till vad 

som ska hända i slutet nämligen att Jesus kommer att bulta på dörren för att rannsaka oss.  

När vår Herre kommer oss tillmötes från framtiden och bultar på 

dörren är det för att ta livet på allvar. Är vi i detta nu hemma eller 

inte? Det är denna söndags rannsakan som vill ruska om och damma 

av. 72 

I detta är inte lärans tankefigur tydlig, som alltså i min definition betyder att man 

skriver fram hur domen ska gå till, utan jag tolkar detta som fermentets tankefigur med en 

ständigt närvarande Gud, en Gud som är hemma när vi kommer och bultar på dörren. 

 

Temat vaksamhet och väntan leder åtminstone min tanke mot att det handlar om att göra rätt, 

att ha rätt utrustning, att stå ut med väntan på att Gud ska komma. Predikoutkasten signalerar 

något helt annat. Några skribenter säger att vi inte alls behöver vänta utan att Gud redan är 

här, redan närvarande, det vill säga fermentets tankefigur. Visserligen säger någon att vi nog 

behöver sträva efter att bli bättre enligt framtidsvisionens tankefigur, men att vi inte skulle 

vara välkomna för att vi har med oss fel utrustning, är inte en tolkning som är vanlig i de här 

utkasten. Några skribenter talar om domen eller ett kommande domslut men vill inte riktigt 

mena att det handlar om en dom utan det handlar om en slags reningsprocess eller liknande. 

Lärans tankefigur är sålunda inte vanligt förekommande i predikoutkasten för den här 

söndagen, utan den vanligaste tankefiguren är fermentets och formuleringar som till exempel 

att Gud är allt i alla.  

  

                                                 
72 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 115 (nr 10, 2019): 299. 
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2.2 Domssöndagen – Kristi återkomst 

 Första årg Andra årg Tredje årg 

GT texter Jes 65:17–19 Dan 7:9—10  Hes 47:6—12 

Episteltexter  2 Petr 3:8—13  Upp 20:11—21:5  1 Kor 15:22—28 

Evangelietexter Matt 25:31—46  Joh 5:22—30  Matt 13:47—50  

Psaltarpsalm  Ps 102:26—29    

 

2.2.1 2014 och 2017; tredje årgången 

Skribenten 2014, Pierre Sundh, skriver om möjliga alternativ till den dubbla utgången och 

begrepp som svarar tydligt mot lärans tankefigur.  

Ondskan, synden, mörkret och döden och helvetet. Jesus känner och 

ser det, och han gråter över världen […] En tanke som ligger nära är 

tanken på Helvetet som ett evigt koncentrationsläger, vägg i vägg 

med den himmelska glädjen och skratten73 

I texten tar Sundh kraftigt avstånd mot detta som han kallar ”en vidrig tanke”74 som 

han dessutom menar är svår att bibliskt belägga. Sundh refererar till 

Matteusevangeliet 13:47-50 men också till profeten Daniel, som inte finns bland 

evangeliebokens texter den här årgången, som också innehåller bilden av den 

brinnande ugnen.75 Trots referenser till helvetesalternativen som väntar oss när vi 

”står inför Guds ansikte”76 så undviker Sundh domen och vill föra in ett annorlunda 

perspektiv där domen inte alls är det vi förväntar oss, vilket alltså enligt min 

definition betyder en fermentets tankefigur. Trots att han säger att helvetet och 

döden är en realitet så menar han att vi kan undkomma domen genom att vi är 

skyddade av Guds kärlek.  

Människobarn: Döden och Helvetet är på riktigt. Men så är också 

Kärleken och så är också Kristus. Du är älskad, du är skyddad, ditt 

namn står i livets bok77 

                                                 
73 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 110 (nr 10, 2014): 335. 
74 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 110 (nr 10, 2014): 335. 
75 Dan 3:15 
76 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 110 (nr 10, 2014): 335. 
77 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 110 (nr 10, 2014): 335. 
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Min analys av Sundhs text är att det inte handlar om ett undvikande av domen utan om ett 

annat perspektiv på vad domen innebär. Sundh gör i min tolkning en omtolkning av en lära 

som han menar är felaktig och för istället in fermentets tankefigur som bygger på det oväntade 

perspektivet att vi är skyddade av den Gud som ska döma oss.78 Fermentets tankefigur är den 

rimligaste tolkningen av ovannämnda skäl men detta är samtidigt ett exempel på en osäker 

tolkning eftersom texten innehåller många delvis svårtolkade perspektiv.  

2017 års skribent, Annika Hansson Lindström, skriver om domen och hur 

sorteringen av bra och dålig fisk ska gå till. Hon gör referenser till söndagens samtliga texter 

men också till andra sorteringsberättelser i exempelvis Matt 25 och kopplar det också till 

sorteringen av människor som skedde i de tyska koncentrationslägren under Andra 

världskriget. Att det ska komma en dom är alltså något reellt för Hansson Lindström och 

därmed besvara texten frågorna som lärans tankefigur ställer.  

Vissa gränser i livet är skrämmande, så definitiva och svåra. Att det 

kan finnas en dag, en tid, så allt är försent. Sådana dagar, i 

vaksamhetens tid, är jag glad att vara teolog. Bibelläsandet tröstar 

mig mer än något annat.79 

I den här texten finns också en fråga om hur det går med de så kallade ”tipping 

points för klimatet” men det finns ingen form av uppföljning runt detta senare i texten utan 

det handlar för Hansson Lindström om krisberedskap. Det finns dock en passage som handlar 

om våra möjligheter att utveckla våra goda sidor och det svarar mot framtidsvisionens 

tankefigur: 

Med den här krisberedskapen som Domssöndagen ger oss kan vi 

istället börja med åtgärder som ger oss möjlighet att utveckla de 

goda sidorna. Kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet godhet. Allt 

detta kan växa i oss […]80 

Texten avslutas med formuleringen ”Han ensam ska döma […]”.81 Vilket är ett 

tydligt exempel på lärans tankefigur. Texten är helt individfokuserad trots att det ibland finns 

formuleringar i vi-form och svarar alltså mot lärans tankefigur till största delen.  

 

                                                 
78 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 110 (nr 10, 2014): 335. 
79 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 113 (nr 11, 2017): 352. 
80 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 113 (nr 11, 2017): 352 
81 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 113 (nr 11, 2017): 352 



Lars Frisk, Eskatologiska tankefigurer i Svensk kyrkotidnings predikoutkast 

 

26 

 

2.2.2 2015 och 2018; första årgången 

Skribenten 2015, är åter Ulf Lindgren. Han gör flera olika liknelser som knyter an till Jesu ord 

när han säger ”jag var hungrig och ni gav mig att äta”82. I Lindgrens tappning blir det istället: 

Flyktingar väller in över Europa. Vissa människor vänder dem 

ryggen, andra sträcker ut en hand.83 

Lindgren fortsätter med att konstatera att vi är det mest kristna landet i hela Europa. 

Vi sitter kanske inte i kyrkobänkar på söndag, men vi agerar kristet 

på gatorna. Vi lever helt enligt texten i Matteusevangeliet.84 

Dessa liknelser svarar enligt min definition på frågan: hur kan vi bygga Guds rike? Här tolkar 

jag det först som att det är fråga om framtidsvisionens tankefigur men Lindgren menar att det 

inte handlar om ett slags etiskt ställningstagande när vi hjälper andra utan det handlar om att 

Gud bor i den svage. Det vill säga att vi ser Gud i den behövande och Lindgren menar att det 

är av längtan till Gud som vi hjälper. När jag tolkar den passagen blir texten mer av en 

fermentets tankefigur, det vill säga det annorlunda perspektiv som gör att vi ser Gud i allt.  

När Lindgren närmar sig domen så säger han ”Begreppet dom på bibliska 

handlar inte om bedömning och bestraffning utan om att återställa balansen”.85 Han undviker 

domen som den framställs enligt lärans tankefigur, och jag tolkar honom åter som att det 

handlar om helt annorlunda perspektiv och att frågan besvaras av fermentets tankefigur.  

2018 års skribent, Anders Ekhem, gör en annan tolkning av evangelietexten och 

får med samtliga tankefigurer i sin text. Han börjar i domen och funderar över den dubbla 

utgångens problematik:  

Den dubbla utgångens teologi är problematisk. I frågan om det eviga 

livet får vi vila i att ingen, […] kan förlita sig på något annat än Guds 

nåd86  

Han skriver vidare hur vi ska bygga gudsriket ”att bidra till en anständig och värdig värld där 

den människa som hamnat utanför blir trons uppdrag”.87 Här gör Ekhem en travesti på Jesu 

                                                 
82 Matt 25:35 
83 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 111 (nr 10, 2015): 339. 
84 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 111 (nr 10, 2015): 339. 
85 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 111 (nr 10, 2015): 339. 
86 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 114 (nr 11, 2018): 340 
87 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 114 (nr 11, 2018): 340 
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liknelse som flyttar händelserna ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta”88 som blir ” […] Ser 

ni mig bland flyktingarna i rangliga båtar över Medelhavet. Ser ni mig bland kvinnorna som 

blir utsatta för övergrepp […]”.89  

Min tolkning av Ekhem blir att vi likt människorna på Jesu tid måste se till de 

minsta, de mest utsatta och så vidare vilket passar framtidsvisionens tankefigur. Uppdraget är 

svårt menar Eklund men genomsyras av nåd. ”Det kommer att gå bra. Allt kommer både 

avslöjas och upprättas”.90 Det här är resonemang som kan passa in i fermentets tankefigur 

men är också en tydlig apokatastasis tanke, det vill säga alltings återställelse vilket pekar på 

lärans tankefigur. Ekhem glider bort från just den tanken när han senare i texten skriver om 

”hela skapelsens Människoson” och ett allmänmänskligt perspektiv. Ekhem landar sin text i 

ett löfte om en ny himmel och en ny jord som tydligt passar in i min definition av fermentets 

tankefigur i och med det helt annorlunda och det universella perspektivet.  

I Anders Ekhems text finns öppningar som gör att det går att tolka in miljöfrågor. 

Det finns som jag konstaterat ett universellt perspektiv men det pekar inte explicit på 

miljöfrågor utan snarare är det så att Ekhem talar om återställelse och 

pånyttfödelse/återställelse som antyder att Gud kommer att ordna allt. Vad gäller 

mellanmänskliga relationer ser det däremot ut att bero på oss själva och där är vi inte lika 

beroende av Guds nåd enligt Ekhem.  

2.2.3 2016 och 2019; andra årgången 

Skribenten 2016, Elin Lockneus, undviker inte alls domen som många andra skribenter 

tenderar att göra. Hon frågar sig varför vi är så rädda för domen och Domssöndagen så att 

många kyrkor väljer att undvika temat genom att fira familjegudstjänst eller allehanda 

temagudstjänster som inte tar tag i Domssöndagens tema. Att det kommer att bli fråga om en 

dom skriver Lockneus tidigt i sin text. ”Jesus är den som ska döma”.91 Jag kan enkelt sortera 

in hennes text i lärans tankefigur eftersom flera passager behandlar just hur-frågan.  

I episteltexten ska alla dömas efter sina gärningar och i 

evangelietexten ska bara de som gjort det goda uppstå till livet. […] 

De som inte är inskrivna (i Livets bok) kastas i den brinnande sjön 

                                                 
88 Matt 25:35 
89 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 114 (nr 11, 2018): 340 
90 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 114 (nr 11, 2018): 340 
91 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 115 (nr 10, 2019): 327. 
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[…] Men vi måste också ställa oss frågorna ’Vad är domen?’ och 

framförallt ’Vem är domaren?’ Vad ska det dömas till?92  

Det finns en trosvisshet i texten att domslutet är friande för den som ska dömas. Möjligen kan 

man säga att det är helt oväntat vilket skulle svara mot fermentets tankefigur men texten 

signalerar inte något oväntat i egentlig mening utan även domslutet är väntat.  

En del kanske ropar ’Alla ska med’ likt sossarna en gång gjorde […] 

För en del av oss är det en befrielse att veta att inte alla ska med. [...] 

Det är inte vi som ska döma.93  

Skribenten 2019, Johanna Juhlin, tar en annan ansats inför predikoutkastet. Hon 

berättar om ett möte med en människa där de diskuterar gott och ont. Den här texten är svår 

att besvara med hjälp av frågorna i min modell. Texten uppehåller sig runt att det finns både 

gott och ont vilket skulle kunna besvara lärans tankefigur men det fungerar inte riktigt 

eftersom Juhlin inte ger någon förklaring till vad som är gott eller ont utan hon konstaterar att 

båda möjligheterna finns. På slutet av texten kan man dock besvara frågan till fermentets 

tankefigur då det handlar om ”en ny värld och en ny tid”94 och Jesus som ska komma och 

hjälpa oss.  

 

I predikoutkasten för Domssöndagen finns få exempel på när skribenterna talar om domen på 

ett explicit sätt vilket är ett förvånande resultat. När man ändå talar om domen skriver en 

skribent att det är problematiskt med domen och en annan att domslutet helt säkert är friande.  

Dessutom finns exempel på när man inte vill kännas vid den tydligheten utan tolkar Bibeln 

bildligt eller konstaterar att det är en vidrig tanke med en dom. När jag ställer frågorna som 

hör till lärans tankefigur så besvaras dessa sällan. Klassiska kristna tankar om tidens slut och 

den dubbla utgången är sällan förekommande. En skribent är tydlig och talar verkligen om 

hur domen och den sista tiden ska se ut och den texten representerar tydligt lärans tankefigur. 

Framtidsvisionens tankefigur förekommer något mer i materialet. Hos ett par skribenter finns 

formuleringar om hur vi ska vara mot varandra och därigenom skapa en bättre värld men min 

tolkning är att fermentets tankefigur är den mest representerade i det här materialet. 

Skribenterna talar om Gud i allt och i alla, och de ser en ny värld och en ny tid vilken alltså är 

                                                 
92 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 112 (nr 10, 2016): 327. 
93 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 115 (nr 10, 2019): 327. 
94 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 115 (nr 10, 2019): 327. 



Lars Frisk, Eskatologiska tankefigurer i Svensk kyrkotidnings predikoutkast 

 

29 

 

en framtid som kommer mot oss enligt fermentets tankefigur och inte en tid som har direkta 

kopplingar till dåtid och nutid som skulle indikera framtidsvisionens tankefigur.  

2.3 24:e söndagen efter trefaldighet – Den yttersta tiden 

 Första årg 

GT texter Jes 65:17–19 

Episteltexter  2 Petr 3:8—13  

Evangelietexter Matt 25:31—46  

Psaltarpsalm  Ps 102:26—29  

 

2.3.1 2018; första årgången 

Den här söndagen förekommer väldigt sparsamt eftersom den ligger i slutet av kyrkoåret och 

därmed kan komma att utgå. Jag väljer att ha den med i min studie eftersom den explicit 

handlar om den yttersta tiden. 2018 finns den med och skribenten, Emelie Holmgren, talar 

helt frankt om tidens slut och det som är en dunkel framtid.  

Bilden av en dunkel tid i fjärran, någonstans därframme kommer 

livet på jorden att ta slut. Är denna bortre gräns ett hot eller ett löfte? 

Betyder den yttersta tiden fruktan för slutet eller hopp om en ny 

början?95 

I stycket efter säger hon att det inte handlar om en framtid utan om livet här och nu.  

Mycket av Jesu undervisning handlar om bekymmerslöshet. Att inte 

binda ris för morgondagen, att investera i sin närvaro här och nu. 

Trevliga goda råd som faktiskt funkar för en stressad människa 

idag.96 

Min tolkning blir att hon resonerar sig bort från lärans tankefigur, med talet om slutet och den 

bortre gränsen, för att istället styra tanken mot fermentets tankefigur, när hon talar om här och 

nu. Hon för dock in tankar som knyter texten till framtidsvisionen tankefigur genom att ange 

hur vi ska göra. Som exempel anger hon Luther och utsagan att plantera äppelträd även om 

jorden går under i morgon. Min tolkning av den här passagen handlar om att Holmgren talar 

om ett hopp även där det ser hopplöst ut. Dessutom talar Holmgren om ett kommande hopp 

                                                 
95 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 114 (nr 11, 2018): 310. 
96 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 114 (nr 11, 2018): 310. 
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och en ny himmel och en ny jord vilket gör att texten representerar även fermentets tankefigur 

men den innehåller också ett agerande från oss människor vilket enligt min definition svarar 

på framtidsvisionens frågor. 

Vårt hopp är att Gud kallar oss att förvalta sin skapelse […] Trots 

att vi väntar en ny himmel och en ny jord är vårt ansvar för det som 

anförtrotts oss här viktigt. Vi får återspegla hopp om att något annat 

är möjligt.97 

 Det här är en av två texter i studien som använder termen eskatologi explicit och Holmgren 

menar att ”det som är eskatologins ärende – att påminna om att Gud har allt i sin hand oavsett 

hur mörkt och hopplöst det ibland ser ut.”98 Min tolkning av predikoutkastet är att det handlar 

om en blandning av vårt eget agerande och den oväntade framtid som kommer, det vill säga 

framtidsvisionens tankefigur och fermentets tankefigur. Holmgren talar dessutom om slutet 

som ett faktum enligt lärans tankefigur, när hon tydligt skriver att livet på jorden kommer att 

ta slut, vilket innebär att hon får med samtliga tankefigurer i sin text och det är ovanligt i min 

studie.  

  

                                                 
97 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 114 (nr 11, 2018): 310. 
98 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 114 (nr 11, 2018): 310. 
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2.4 Midsommardagen – Skapelsen  

Midsommardagens texter är inte omedelbart eskatologiska, det vill säga de handlar inte 

explicit om tidens slut snarare tvärtom. Skapelsen är ett tema som jag tänker mig handlar om 

tidens början. Här förväntar jag mig texter som innehåller miljöperspektiv och en 

förvaltartanke. Mina frågor går dock att ställa, och tankefigurerna går att hitta, även i den här 

typen av texter. 

 Första årg Andra årg Tredje årg 

GT texter 1Mos 1:1—13  Job 12:17—13  1 Mos 9:8—17  

Episteltexter  Apg 14:15—17  Apg 17:22—31  Kol 1:21—23  

Evangelietexter Joh 1:1—5  Matt 6:25—30  Mark 6:30—44  

Psaltarpsalm  Ps 104:1—13    

 

2.4.1 2014 och 2017; tredje årgången 

2014 är det Ulf Lindgren som skriver predikoutkastet. Han refererar till Psaltarpsalmen 104 

och dess ”havsteologi”99 som han uttrycker det. Havet som har setts som kaos, undergång och 

död medan vatten som symbol har fått betyda liv och hopp. Lindgren menar att 

Midsommardagen är en pendang till julen i så mån att texterna de här dagarna handlar om en 

Gud som längtar, som kommer till sin skapelse och som är ett med skapelsen. Fermentets 

tankefigur som besvarar frågan om Gud som allt i alla, passar alltså in på den här texten. Det 

gör även den reflektion Lindgren gör runt brödundret i Mark 6:30-44 som han menar är ett 

tecken på att Gud skapar liv även där det verkar omöjligt. Lindgren gör en lång inledning där 

han skriver om djurhållning som var ett aktuellt ämne 2014 och han anknyter till det på slutet 

av sin text där har säger att vi idag försöker skydda miljön och göra oss medvetna om hur 

livsmedelsindustrin styrs av profit. Det Lindgren talar om i sin text är mänskligt agerande som 

har sin grund i att Gud inkarnerats i skapelsen.  

Gud inkarnerar sig i sin skapelse och sluter därför ett förbund med 

varje levande varelse att vara själva livskraften i den, att föra den 

från frö till knopp, från blommande till vissnande, från död till liv100 

Jag tolkar Lindgren som att det handlar om en blandning av fermentets tankefigur, det vill 

säga att Gud är närvarande i allt, och framtidsvisionens tankefigur som talar om ett agerande. 

                                                 
99 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 110 (nr 5, 2014): 166 
100 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 110 (nr 5, 2014): 166. 
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Miljötänkande finns med i Lindgrens text men här ligger som sagt fokus på djurhållning 

snarare än klimatet eller skapelsen som helhet.  

2017 återkommer Ulf Lindgren som skribent. Han reflekterar över brödundret i 

Matt 6:30-44 och tolkar det denna gång som att det handlar om ett slags samarbete.  

Kanske var brödundret just detta. Att människor delade med sig. 

Generositet och empati kan göra mirakel101 

Den tanken korrelerar väl mot framtidsvisionens tankefigur, det vill säga att vi 

agerar för att bygga Guds rike. Likaså gör han andra utsagor om att vi ska sätta gruppen före 

individen när han skriver att: ”människor tillsammans faktiskt kan åstadkomma något stort 

om de samarbetar och låter medmänsklighet råda över egoism”.102 Min tolkning blir att 

Lindgren pekar på att kollektivet bör komma före individen vilket svarar på frågan om 

framtidsvisionens tankefigur. Han gör också en koppling till skapelsen och menar att det är 

där vi möter Gud, vilket passar in på fermentets tankefigur och definitionen Gud som allt i 

alla. ”När vi idag vandrar ut i sommarhagen och njuter av vårt land när det är som skönast är 

det Gud själv vi möter”103  

2.4.2 2015 och 2018; första årgången 

Ulf Lindgren som skriver predikoutkastet 2015, är studiens mest frekvente skribent och utifrån 

den här årgångens texter görs kopplingar till samtliga bibeltexter och de har genomgående ett 

slags fermentets tankefigur. Det är kosmiska perspektiv med Gud som skaparen av allt men 

också en Gud som finns i allt.  

både ljus och mörker finns inuti Gud, både glädje och sorg, liv och 

död, framgång och motgång – allt är av Gud och omslutes av Gud. 

[…] Allt som finns, finns i Gud. Allt som finns, finns därför att Gud 

fyller det med liv.104 

Han gör i den här texten en teodicé där han hävdar att den ondska som finns är ett resultat av 

att Gud dragit sig tillbaka och låter skapelsen och människan växa fritt. Motsatsen är Guds 

närvaro i allt. Lindgren låter läsaren bli förundrad över skapelsen och Gudsnärvaro i allt. Den 

allomfattande Gudsnärvaron svarar på mina frågor om fermentets tankefigur och det gör även 

Lindgrens kosmiska perspektiv när han talar om skapelsen som helhet. 

                                                 
101 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 113 (nr 6, 2017): 183. 
102 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 113 (nr 6, 2017): 183. 
103 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 113 (nr 6, 2017): 183. 
104 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 111 (nr 5, 2015): 178. 
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2018 års skribent, Elin Lockneus, har också hon förekommit tidigare i studien. 

I hennes text finns det en stark koppling till miljöfrågor som exempelvis väderfenomen som 

vi drabbas av. Hennes sätt att resonera i predikoutkastet tydliggörs genom bland annat följande 

formulering: ”Ju mer vi vänder oss från skapelsen, desto mer verkar hon göra sig påmind”105 

En slutsats som Lockneus drar är att det inte går att dela den treeniga Guden som sägs vara 

nära förbunden med skapelsen. ”Mysteriet bär alltid på fler perspektiv. Och Gud tränger sig 

på. Skapelsen har all makt.”106 Det är något svårare att kategorisera hennes text enligt min 

teori då hon inte skriver fram de vanliga perspektiven men eftersom miljöfrågor och globala 

perspektiv är ofta förekommande i hennes text är det fermentets tankefigur som passar bäst. 

Gud som tränger sig på och skapelsen som har all makt är också formuleringar som pekar mot 

fermentets tankefigur. 

Hennes predikoutkast är en mer apokalyptisk text än eskatologisk i min tolkning. 

Lockneus utmålar nämligen en del katastrofscenarier men inte något tydligt hopp.  

2.4.3 2016 och 2019; andra årgången 

Skribenten 2016, Kent Wisti, berör ett lite allmänt resonemang gällande omsorgen om 

skapelsen där han kopplar skapelsen till relation och tillit.  

Vi lever i spänningsfältet mellan förvaltarskap och underkastelse. 

Det är i skärningspunkten dem emellan som vi hittat tilliten. Till oss 

själva, varandra, den omgivande skapelsen och det gudomliga107 

Några andra passager i texten gör också relationen till Gud tydligare. En relation 

som Wisti menar är vårt ansvar. 

Där är vi skapade till relation med varandra och med Gud. […] som 

i alla relationer vårt ansvar108 

Tydligt i den texten är framtidsvisionens tankefigur. Wisti talar i texten om hur vi ska vara 

mot varandra och hur vi ska göra och att det kommer an på oss om vi kan ha en relation med 

Gud. Trots den omsorg han talar om när det gäller skapelsen så nämns inte miljöfrågan 

explicit, och de omsorger han talar om gäller främst relationer människor emellan.  

                                                 
105 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 114 (nr 6, 2018): 187. 

 
106 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 114 (nr 6, 2018): 187. 
107 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 112 (nr 5, 2016): 183 
108 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 112 (nr 5, 2016): 183 
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Skribenten 2019, Emelie Hjerth, har ett tydligt miljö- och klimatanslag. I den 

här texten talas explicit om flera olika klimatfrågor.  

Det finns sådant som inte går att gå förbi, en lördag 2019, när temat 

för våra gudstjänster är ’Skapelsen’, är vårt förändrade klimat inte 

möjligt att väja för109 

Hon menar också att vi måste lämna den antropocentriska världsbilden för att anta en annan 

mer kosmisk.  

Ändå verkar det just det vara så svårt, att handla. Det visar hur 

cementerad den antropocentriska världsbilden är, att vi tror att vi är 

skapelsens krona, att vi kan göra oss oberoende av den värld vi lever 

i […] Vi är varken skapelsens centrum eller skapelsens krona, men 

vi är en del av skapelsen110 

Det är alltså i min tolkning en fråga om en förskjutning från framtidsvisionens tankefigur till 

fermentets tankefigur, från handlande till en förståelse av det kosmiska perspektivet.  

 

De här predikoutkasten innehåller ofta en blandning av fermentets tankefigur och 

framtidsvisionens tankefigur. Gud är, del av eller helt, sin skapelse vilket då besvarar frågorna 

för fermentets tankefigur. Skribenterna har också formuleringar som gäller vårt ansvar och 

hur vi bygger våra mänskliga relationer vilket besvarar frågorna i framtidsvisionens 

tankefigur. I byggandet av Guds rike är Gud närvarande och en viktig deltagare men hos en 

annan skribent tycks Guds ansvar och agerande vara begränsat. Två skribenter har 

miljöaspekter i sina texter men vilken tankefigur som bäst besvarar dessa frågor är inte helt 

entydigt. Min tolkning är dock att fermentets tankefigur bäst besvarar frågor som är av global 

natur, samt det perspektiv som säger att vi är en del av skapelsen. Lärans tankefigur är däremot 

– vilket inte alls är särskilt förvånande – frånvarande i de här predikoutkasten. 

  

                                                 
109 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 115 (nr 6, 2019, 183. 
110 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 115 (nr 6, 2019, 183. 
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2.5 Nionde söndagen efter trefaldighet – Goda förvaltare 

 

 Första årg Andra årg Tredje årg 

GT texter 1Mos 1:24—2:3 Ords 3:27—32  Amos 8:4—7 

Episteltexter  1 Petr 4:7—11 Ef 4:20—28 2 Tim 4:1—7 

Evangelietexter Matt 25:14—30 Luk 12:42—48 Luk 16:1—13  

Psaltarpsalm  Ps 8   

2.5.1 2014; tredje årgången 

2014 års skribent, Malin Lindström, gör något som jag inte ser i någon av de andra 

predikoutkasten. Hon ger läsaren, som hon förutsätter är en präst, flera olika alternativa 

ingångar och möjligheter att forma sin predikan. Hon ger möjligheter att utifrån bibeltexterna 

ta olika spår när predikan ska skrivas men ger också tankar om hur predikanten ska tala om 

engagemang i miljö- och klimatfrågor samt rättvisefrågor. Hon funderar över om det ska ske 

lokalt, regionalt eller globalt och så vidare. Den här texten är helt annorlunda och därför passar 

inte riktigt min analysmall men i huvudsak går Lindströms tankar ut på aktivt 

deltagande/agerande av människor så framtidsvisionens tankefigur är den som svarar bäst upp 

mot hennes text.  

människans position i skapelsen, hur människan harr en särställning 

och därmed också ett ansvar som åligger, att värna och vörda djur 

och natur.111  

2017 års text fanns ej tillgänglig via biblioteket på grund av en felaktigt inbunden årgång och 

kunde därför inte undersökas.  

2.5.2 2015 och 2018; andra årgången 

Ulf Lindgren dyker upp igen 2015 och han ger oss den här gången ett kort narrativ som handlar 

om att inte slösa bort sin talang och kopplar det till bibeltexten från Matteus 25:14—30 om 

talenterna och tjänaren som grävde ned talenten istället för att ta vara på den. På samma sätt 

menar Lindgren att vi ska ta vara på skapelsen, inte genom att utarma den och öka våra 

tillgångar okontrollerat utan att vi ansvarsfullt tar hand om skapelsen. Matteustexten avslutas 

med en slags dom. Tjänaren som inte förökade sin talent blev i fråntagen myntet och kastades 

                                                 
111 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 110 (nr 7, 2014): 231. 



Lars Frisk, Eskatologiska tankefigurer i Svensk kyrkotidnings predikoutkast 

 

36 

 

ut i mörkret. ”Där skall man gråta och skära tänder”.112 Lindgren går inte in i det resonemanget 

men menar att Gud har gett oss möjligheter som vi inte ska kasta bort. Vi ska agera på olika 

sätt enligt Lindgren och det gör att hans text handlar om framtidsvisionens tankefigur. 

Lindgren har inte explicit miljöfrågor i fokus men använder öppna formuleringar där man kan 

läsa in engagemang för skapelsen. 

Människan [kan] bli Guds medarbetare. […] det betyder att skydda 

skapelsen och förbättra den genom att utveckla de talanger vi fått, 

träna upp vår förmåga att tänka nya tankar och undersöka naturens 

lagar.113 

Katarina Johansson skriver 2018 års text. Hon har ett långt narrativ som inledning och det 

handlar om ett utvecklingssamtal mellan Gud och Adam (den första människan). Med lite god 

vilja kanske man kan se Jesus liknelse om den rike mannen och talenterna som ett 

utvecklingssamtal. Man frågar hur det har gått och tittar på vad som skulle kunna utvecklas. I 

Adams fall så ser han att resurserna inte räcker och att han bryr sig mer om dem som bor nära 

honom och så vidare. Adam tycker också att det är märkligt att Gud inte gör något. Tydligt i 

Johanssons text är framtidsvisionens tankefigur som går ut på ett handlande av oss människor. 

Dock skriver hon att Gud kommer att hjälpa oss med förvaltningen av skapelsen.  

Jag tror att resurserna räcker. Jag tror att vi tillsammans har 

potentialen. Jag tror att Gud hjälper oss. Jag tror att vi kan. 

Tillsammans.114 

Det är en text som handlar om förvaltarskap men den nämner inte explicit 

miljöproblem. Johansson menar i ett stycke att hon tror att resurserna räcker om vi bara 

anstränger oss så hon implicerar att miljö-, klimat-, och rättvisefrågor har en lösning.  

  

2.5.3 2016 och 2019; andra årgången 

2016 års text är skriven av Henning Plath och han gör en liknelse mellan Wagners 

Nibelungens ring och Jesus på ett spännande sätt som går ut på att det handlar om att byta ut 

maktsystem som inte fungerar. Plath hävdar att Jesus gör samma sak i Lukas 12:42-48.  

                                                 
112 Matt 25:30 
113 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 111 (nr 7, 2015): 229. 
114 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 114 (nr 7, 2018): 221 
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Han [Jesus] beskriver en tydlig mänsklig hierarki med herrar och 

förvaltare och tjänstefolk, med brutala straff och prestationskrav115 

Det här är inget Jesus ger sin välsignelse, utan det handlar om att istället älska Gud och 

varandra. Plath säger att det handlar om kärlek som ska knyta ihop oss med varandra och Gud. 

Det här är en text som blandar tankefigurerna och där formuleringar som hierarki och straff 

besvarar frågorna för lärans tankefigur men där talet om att förvalta besvarar 

framtidsvisionens tankefigur. Att vi ska knytas ihop med Gud handlar om det kosmiska 

perspektiv som fermentets tankefigur är en del av. Han landar så småningom i en formulering 

om att makten finns i den mänskliga verkligheten. Det vill säga en framtidsvisionens 

tankefigur. 

Slutligen får Ulf Lindgren komma till tals igen i 2019 års text. Den här gången 

leder han resonemanget mot goda eller dåliga förvaltare som är temat för söndagen, och talar 

om förvaltning av mänskliga relationer.  

Ingen är en god eller dålig förvaltare, men vi kan bli – både en god och en 

dålig. Om vi övervinner rädsla och skam, och dagligen tränar oss i 

mellanmänskliga relationer116 

Mänskliga relationer svarar på frågan om hur vi ska bygga Guds rike och texten passar in i 

framtidsvisionens tankefigur.  

Att temat Goda förvaltare skulle handla mycket om framtidsvisionens tankefigur överraskade 

inte mig. Att förvalta leder min tanke mot mänskligt agerande vilket också är ofta 

förekommande i predikoutkasten. Människan som Guds medarbetare och ansvar för skapelsen 

är formuleringar som används tillsammans med miljöfrågorna. Vid något tillfälle tycks Gud 

inte vara helt nödvändig i fråga om förvaltning utan det handlar enbart om mänskliga 

relationer. I de här texterna är det svårt att hitta svar på lärans tankefigur och de stycken där 

det finns antydningar om hur det går för en dålig förvaltare är svåra att analysera som lärans 

tankefigur. Fermentets tankefigur är svår att finna och kan möjligen besvaras av formuleringen 

skapelsen som implicerar ett kosmiskt perspektiv.  

  

                                                 
115 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 112 (nr 7, 2016): 232. 
116 ”Text & tolkning”, Svensk kyrkotidning 115 (nr 7, 2019: 215. 
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3 Slutsatser och diskussion 

Syftet med min undersökning var att hur eskatologiska tankefigurer framträder i SKT:s 

predikoutkast. Jag valde att använda mig av Jackeléns terminologi och konstruerade tre 

tankefigurer utifrån detta. Tankefigurerna är min konstruktion och med andra definitioner så 

kan man finna andra tankefigurer. Jag valde medvetet att inte värdera texterna eller 

tankefigurerna utan jag har bara beskrivit hur mina tankefigurer framträder. Jag förutsatte att 

det skulle gå att hitta de tre tankefigurerna i texterna oavsett om predikoutkasten behandlade 

exempelvis Domssöndagen eller Midsommardagen vilket också visade sig fungera. Mina 

tankefigurer är eskatologiska men går att använda för att analysera texter som har andra 

huvudtemata. Tankefigurerna kan uppstå när texterna talar om framtidsvisioner eller när Gud 

sägs vara allt i alla eller när det handlar om läror om slutet och den yttersta tiden det vill säga 

eskatologin.  

Några gånger tycker jag att analysen är väldigt lätt och predikoutkastens texter 

och olika stycken passar väl in på mina tre idealtyper, läran, framtidsvisionen och fermentets 

tankefigur. Andra gånger är det inte lika tydligt. Jag har tolkat texterna, eller textavsnitten, 

som en av de tre typerna trots att det ibland bara handlar om en nyansskiftning i texten från 

exempelvis individ till kollektiv och då som exempel, tolkat texten från en lärans tankefigur 

till en framtidsvisionens tankefigur. Som jag nämnde inledningsvis så förväntade jag mig 

snarare en blandning än tydligt definierade tankefigurer i texterna. 

Lärans tankefigur, som i sin enklaste form betyder, så här kommer det att gå, är 

inte den mest framträdande i predikoutkasten. Ett par skribenter låter bibeltexten tala för sig 

själv och resonerar runt sorteringen av bra och dålig fisk eller uppdelningen av får och getter. 

Domen är för dessa skribenter en realitet och lärans tankefigur framträder då tydligt. Men en 

övervägande del av texterna handlar om andra perspektiv av domen. En skribent menar att det 

är svårtolkat och att det kanske inte ens handlar om en dom. Någon lanserar en 

apokatastasistanke och undkommer så att säga domen genom en återställelse av allt. 

Min slutsats är att det förstås är svårt för oss att veta precis vad som ska hända 

både vid vår individuella död och vid tidens slut. Att då uttala sig läromässigt eller bestämt 

tycks vara svårt för skribenterna trots bibelberättelsernas svar på vad som ska hända. I ljuset 

av min tidigare studie är det här resultatet inte överraskande. Det har skett en förändring under 

de senaste 70 åren från tvärsäkra uttalanden till mer försiktiga svar på vad som ska hända i 
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den yttersta tiden.117 De klassiskt kristna eskatologiska begreppen som den dubbla utgången, 

himmel och helvete, för att nämna några, förekommer väldigt sällan.  

Min analys av predikoutkasten ger att framtidsvisionens tankefigur lyfts fram 

ofta i texterna som berör skapelsen och förvaltarskap. Det här är texter som lyfter fram vad vi 

själva kan göra både vad gäller miljö, våra mänskliga relationer och relationen till Gud. 

Skribenterna använder begrepp som tillsammans och att ta ansvar. Det är resonemang runt 

den lokala och globala miljön och vad vi som kollektiv bör göra som att exempelvis ändra 

maktstrukturerna. När jag läser biskopsbrevet om klimatet så tolkar jag även de uppmaningar 

som finns i slutet på liknande sätt.118 Biskoparna skickar uppmaningar till alla nivåer, 

personliga såväl som kollektiva, lokala och globala.  

Framtidsvisionens tankefigur förekommer också vid ett tillfälle när temat 

handlar om vaksamhet och väntan, och då handlar det om hur vi ska kunna ha rätt utrustning 

med oss. Ur ett eskatologiskt perspektiv skulle det kunna tolkas så att vi kan påverka domen 

med våra handlingar och det är förstås inte helt oproblematiskt. Det kan tolkas som en slags 

gärningslära, det vill säga att Guds nåd kommer i skymundan. Enligt min definition av 

tankefigurerna så är inte domslutet i fokus i framtidsvisionens tankefigur utan här handlar det 

om att bygga Guds rike och då uppstår inte problemet med gärningslära på samma sätt. Att 

däremot uttala sig uppmanande, det vill säga så här ska vi bygga Guds rike är för biskoparna 

i Biskopsbrevet om klimatet självklart, och för skribenterna av predikoutkast vanligt när de 

skriver om frågor som vi har möjlighet att påverka, som exempelvis mänskliga relationer och 

vårt samarbete med Gud. 

Fermentets tankefigur är den vanligaste i studien trots att den nästan inte 

förekommer under temat goda förvaltare. Texterna talar ofta om Gud som allt i alla, ständigt 

närvarande, en annorlunda eller oväntad framtid. När skribenterna talar om domen men sedan 

gör en oväntad tolkning av densamma så tolkar jag det också som fermentets tankefigur 

eftersom min analys blir att man undviker talet om dom genom att föra in nya perspektiv. En 

Gud som alltid är närvarande eller Gud som ska komma till oss och att vi kan lita på Guds nåd 

det kan riskera att betyda att vi väntar på att Gud ska lösa våra problem. Att Gud är ständigt 

närvarande kan också i den här betydelsen komma att leda tanken till att någon annan, i det 

här fallet Gud, ska lösa frågan om exempelvis klimatkrisen. Jag uppfattar inte att det är 

skribenternas intention men det är överraskande att så många använder den här tankefiguren 

under alla teman och frågan jag ställer mig blir om skribenterna använder den här tankefiguren 

                                                 
117 Frisk, ”Eskatologi i predikan en föränderlig teologisk diskurs”. 
118 Biskopsmötet 2019, Ett biskopsbrev om klimatet, 95–99. 
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för att undvika att prata om ämnen som flertalet kan ta avstånd ifrån som Anders Bäckström 

konstaterade redan på 1990-talet.119 Detta är ett möjligt forskningsområde för vidare studier.  

Några av skribenterna blandar som jag tidigare noterat sin text mellan de olika 

tankefigurerna. Det är fullt möjligt att låta bibeltexten få tala, när det gäller exempelvis hur 

domen kommer att gå till för att sedan leda över resonemanget mot vad vi själva eventuellt 

kan påverka och ändå anse att Gud är allestädes närvarande. Det finns så att säga inte någon 

motsättning i ett sådant resonemang. Det är ovanligt att en text är helt ensidig, det vill säga 

bara innehåller en tankefigur men det är också ovanligt att predikoutkasten får med alla tre 

tankefigurer.  

Jag antog, i syftet för min undersökning, att de flesta, om än inte alla, 

predikoutkast i den här studien på något sätt skulle formuleras i relation till miljö- eller 

klimatfrågor och det förvånade mig lite att det inte finns tydligare framskrivna tankar om 

detta. Endast ett fåtal av skribenterna uttalar sig explicit om miljö- eller klimatfrågor. Vad det 

beror på är knappast möjligt att fastslå i min undersökning men en faktor kan vara det 

fluktuerande intresse som forskare såg redan 2008120 som under en period har varit svagt och 

som nu stegras i och med att miljörörelsen växer igen bland yngre personer, vilket också 

uppmärksammas i Biskopsbrevet om klimatet.121 Att lärans tankefigur inte används när man 

talar om miljöfrågor är kanske inte så konstigt eftersom man knappast kan uttala sig om hur 

det faktiskt kommer att bli för oss som individer även om tidningar, TV och populärkultur 

försöker måla upp möjliga scenarier för klimatkrisen. Framtidsvisionens tankefigur används 

som sagt i högre utsträckning när det kommer till miljöfrågor och då gäller det framförallt hur 

och vad vi kan göra på egen hand. De senaste årens predikoutkast innehåller fler uttalanden 

om just miljö och klimat, men än så länge är det alltså oftare uppmaningar som gäller att bygga 

mänskliga relationer eller att på andra sätt förbättra oss samt bygga Guds rike och inte 

uppmaningar om att arbeta för att motverka klimatförändringar.   

Klimatbrevet som i någon mån visar var Svenska kyrkans biskopar står i 

klimatfrågan har i den reviderade versionen tydligare uppmaningar som också för in ett annat 

språkbruk. Idag skriver man om ”klimatkrisen”122 och hur vi måste ta hjälp av andra, externa 

samarbetspartner. 2014 är formuleringen mer internt riktad när vi uppmanas att läsa 

bibeltexterna och lära om hur den världsvida kyrkan försöker lösa ”klimatutmaningen”.123 

                                                 
119 Bäckström, Svenska kyrkan, och Strängnäs stift, I Guds tjänst, 94. 
120 Forsberg, ”Glöden som försvann”. 
121 Biskopsmötet 2019, Ett biskopsbrev om klimatet, 6. 
122 Biskopsmötet 2019, 95. 
123 Biskopsmötet 2014, Ett biskopsbrev om klimatet, 89. 
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2019 manar biskoparna oss till samtal om klimatkrisen istället för klimatutmaningen som man 

gjorde 2014 och så vidare. Det är ett förändrat språkbruk och tydligare uppmaningar i 

biskopsbrevet 2019 som helhet.  

Vad som är syftet med SKT:s predikoutkast är som jag tidigare nämnt inte helt 

klart men ett rimligt antagande är att de finns för att ge inspiration till predikoskrivare. Min 

studie visar att skribenterna inte tycks vara så trendkänsliga som jag antog i mitt syfte, 

nämligen att det skulle vara möjligt att analysera en miljörelaterad trend i utkasten. SKT är 

fristående gentemot Svenska kyrkan och behöver inte publicera vare sig artiklar eller 

predikoutkast som visar på någon enad linje teologiskt eller politiskt men om kyrkans 

engagemang i exempelvis miljöfrågor ska visa sig i gudstjänster så menar jag att prästerna bör 

få inspiration till detta i predikoutkasten.  

  



Lars Frisk, Eskatologiska tankefigurer i Svensk kyrkotidnings predikoutkast 

 

42 

 

 

4 Litteratur 

Asplund, Johan. Teorier om framtiden. Kontenta. Stockholm: Liberförlag i samarbete med 

Delegationen för långsiktsmotiverad forskning, 1979. 

Beckman, Ludvig. Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer. 

Stockholm: Santérus, 2005. 

Biskopsmötet 2014. Ett biskopsbrev om klimatet. Uppsala, 2014. 

Biskopsmötet 2019. Ett biskopsbrev om klimatet. Uppsala, 2019. 

Bäckström, Anders, Svenska kyrkan, och Strängnäs stift. I Guds tjänst: en 

profilundersökning av Strängnäs stifts präster 1991. Strängnäs: Strängnäs stift, 1992. 

Eriksson, Anne-Louise. Att predika en tradition: om tro och teologisk literacy. Forskning för 

kyrkan 18. Lund: Arcus, 2012. 

Evertsson, Magnus. Liknelser och läsningar: reception av liknelseberättelser ur 

Lukasevangeliet, kapitel 10-15, i predikoutkast för Svenska kyrkan 1985-2013. 

Skellefteå: Artos & Norma, 2014. 

Forsberg, Björn. ”Glöden som försvann”. Naturskyddsföreningen, 10 november 2008. 

https://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2008-5/gloden-som-forsvann. 

Frisk, Lars. ”Eskatologi i predikan en förändelig teologisk diskurs”, 2018. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-353157. 

Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion: metoder för teologisk forskning. Lund: 

Studentlitteratur, 2006. 

Jackelén, Antje. ”Framtiden i samtiden.” I Tidens tecken 4, redigerad av Mikael Kurkiala, 

2019. 

———. Samlas kring hoppet. Stockholm: Verbum, 2016. 

Johannesson, Karin. ”Vad menas med kyrkans sekularisering? En filosofisk inventering av 

tankefigurer och skilda begreppsdefinitioner.” I Inomkyrklig sekularisering, 

redigerad av Marie Rosenius och Thomas Girmalm. Studia Theologia Practica 

Umensia 2. Umeå: Umeå universitet, 2018. 

Kjellström, Erik, Sverige, och Naturvårdsverket. FN:s klimatpanel, klimatförändring 2013: 

den naturvetenskapliga grunden : sammanfattning för beslutsfattare : bidrag från 

arbetsgrupp I (WG I) till den femte utvärderingsrapporten från Intergovernmental 

Panel on Climate Change. Stockholm: Naturvårdsverket, 2013. 

”Kyrkoordning för Svenska kyrkan”, 2019. 

Martinson, Mattias. ”Predikans frälsning – Soteriologi och metod i nutida teologisk praktik”. 

I Mänsklig frälsning: soteriologi i samtidsperspektiv. Uppsala: Department of 

Theology, Uppsala University [Institutionen för teologi, Uppsala universitet] 

[distributör, 2002. 

Moltmann, Jürgen. Den Gud som kommer. Översatt av Torsten Bergsten. Stockholm: 

Verbum, 1997. 

Naturvårdsverket. ”Parisavtalet”. Text. Åtkomstdatum 28 november 2019. 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-

internationellt/Internationellt-

miljoarbete/miljokonventioner/Klimatkonventionen/Parisavtalet/. 

Strandberg, Mats. Slutet. Rabén & Sjögren, 2018. 

Swenson‐Lengyel, Willa. ”Beyond Eschatology: Environmental Pessimism and the Future 

of Human Hoping”. Journal of Religious Ethics 45, nr 3 (2017): 413–36. 

https://doi.org/10.1111/jore.12184. 

”Text & tolkning”. Svensk kyrkotidning 110 (2014). 



Lars Frisk, Eskatologiska tankefigurer i Svensk kyrkotidnings predikoutkast 

 

43 

 

”Text & tolkning”. Svensk kyrkotidning 111 (2015). 

”Text & tolkning”. Svensk kyrkotidning 112 (2016). 

”Text & tolkning”. Svensk kyrkotidning 113 (2017). 

”Text & tolkning”. Svensk kyrkotidning 114 (2018). 

”Text & tolkning”. Svensk kyrkotidning 115 (2019). 

Willander, Erika, och Blåder, Niclas. ”Svenska kyrkan och dess prästers tro”. Svensk 

teologisk kvartalskrift 92, nr 2 (2016). 

 

 


