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1. Inledning 

Kvinnan och hennes barn hade fått ännu ett avslag på sina många asylansökningar. Nu stod valet 

mellan att återvända till hemlandet som de i desperation flytt från för att rädda sina liv, eller att gå 

under jorden i Sverige och stanna under mycket svåra omständigheter. Då sökte de sig till kyrkan. 

Vi möttes strax innan jag som präst skulle gå in och leda söndagens mässa. Med tårar i ögonen 

utbrast kvinnan: ”Ni är vårt sista hopp.” 

Några år tidigare arbetade jag med internationella frågor i Svenska kyrkan. Vid en workshop 

jag ledde om klimatförändringarna mötte jag en annan kvinna. I samtalen om oro, framtid och 

vår makt att påverka eller inte, utbrast hon: ”Jag tror att klimatförändringarna kommer leda till 

världens undergång, att allt hopp är ute. Men jag försöker ändå ändra min livsstil. Det handlar om 

att jag vill kunna se mig själv i spegeln, att jag agerade trots allt.” 

För många människor jag mött och möter är hopp inte något teoretiskt eller abstrakt, det 

handlar om liv och död. Om något som kan bära eller brista i en svår tid, oavsett om det rör det 

personliga livet eller globala överlevnadsfrågor. Sökandet efter hopp är också många gånger en 

drivkraft för människor att vända sig till Gud, till kyrkan, och till prästen. Men det är inte bara 

den som bekänner sig som kristen, utan även den av ingen, eller av annan tro, som vänder sig till 

den kristna guden och till kyrkan i sökandet efter hopp. I min nuvarande tjänst som präst i 

Svenska kyrkan med uppdrag att arbeta med nyanlända flyktingar möter jag människor med 

oerhört svåra livssituationer. Många gånger famlar jag efter sätt att förmedla hopp som känns 

möjliga i den verklighet som råder. En liknande utmaning innebar mötet med människor i mitt 

tidigare arbete med klimatfrågan. Utmaningen att förmedla hopp till den vars längtan efter hopp 

är så stark och reell att det ytterst handlar om skillnaden mellan framtidens vara eller inte vara.  

Mitt intresse är nu att akademiskt granska hopp ur ett teologiskt och kulturellt perspektiv. 

Generellt har intresset för hoppets funktion ökat under det senaste årtiondet, inte minst hoppets 

betydelse för människors beslut gällande miljöfrågor. Studier om detta görs bland annat inom 

sociologi, statsvetenskap, didaktik och pedagogik, och utgör en viktig fråga inom fältet lärande 

för hållbar utveckling.1 Det finns beröringspunkter mellan min föreliggande studie och forskning 

om hoppets betydelse för social förändring och för människors agerande för hållbar utveckling, 

då även jag är intresserad av hoppet i relation till samhälleliga utmaningar. Jag placerar dock min 

studie inom fältet interkulturell teologi, eftersom jag specifikt vill undersöka hur kristet hopp 

förmedlas inte bara i relation till samhälleliga utmaningar, utan också i olika kulturella kontexter 

och kristna samfund.  

Forskning om hoppets betydelse sker även inom fler akademiska fält. En rad studier om hopp 

har till exempel gjorts inom olika discipliner av modern psykologi. En ledande forskare inom 

området är Rick Snyder, vars teoretiska modell om hopp bland annat legat till grund för 
                                                
1 Se till exempel Lueck, 2004 Courville & Piper, 2004, Ojala, 2012 och Pihkala, 2017. 
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utveckling av behandlingsmetoder inom praktisk terapi.2 Ett annat exempel på studier inom 

psykologi, men även inom socialt arbete, är hoppets betydelse för barn som upplevt olika former 

av trauman, samt religioners och andlighets betydelse för att finna hopp vid eller efter olika 

traumatiska situationer.3 Till skillnad från min studie har denna forskning psykologiska perspektiv 

på hopp och lägger fokus på individen.  

Det finns många teologiska och religionsvetenskapliga studier av hopp specifikt i kristen 

teologi och tradition, och det är inte ovanligt att teologer understryker det kristna hoppets 

betydelse för att möta samhälleliga problem på olika nivåer (se mer under 1.2). Trots det är 

forskning om hur detta kristna hopp förmedlas i praktiken, och jämförande studier om hur kristet 

hopp förmedlas i olika kulturella och sociala kontexter, inte särskilt omfattande. Jag avser att 

bidra med ny kunskap om hur kristet hopp förmedlas i praktiken i olika kristna samfund och i 

relation till samhälleliga utmaningar i olika kulturella och sociala kontexter genom att göra en 

kvalitativ innehållsanalys av uppbyggelselitteratur i Sverige och Sydafrika. Jag placerar min studie 

inom fältet interkulturell teologi.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra författare på 2010-talet från en ekumenisk 

huvudfåra i Sverige och Sydafrika förmedlar hopp till sina läsare.  

 

Studiens frågeställningar är följande:  

- På vilka sätt beskriver författarna hopp? 

- Vilka praktiker förordas? 

- Hur förhåller sig författarna till utmaningar i sina respektive kontexter? 

1.2 Hopp i kristen teologi  

Det är inte förvånande att människor i svåra situationer vänder sig till kyrkan för att söka efter 

hopp. Hopp är helt centralt i kristen tro, grundat i kärnan av de kristna trosföreställningarna om 

Jesus Kristus uppståndelse. Utmärkande för kristet hopp, och som särskiljer det från hopp som 

till exempel en positiv attityd eller en önskan inför framtiden, är således att det tar sin 

utgångspunkt i det frälsningshistoriska skeendet i Jesus Kristus, men också att det är kopplat till 

en personlig trosupplevelse av detta skeende. Karakteristiskt är även att hoppet knyts till Gud, 

istället för till exempel till vetenskap, teknologi, evolution, mänsklig natur eller nationen.4 

                                                
2 Se till exempel Snyder, 2000 och Worgan, 2013. 
3 Se till exempel Yohani & Larsen, 2009, Ai & Park, 2005 och Ogden, et al. 2011. 
4 Se till exempel Atkinson & Field, 1995, sid. 455. 
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Genom historien har hopp bearbetats teologiskt av många för den kristna kyrkan centrala 

teologer så som till exempel Augustinus och Tomas av Aquino.5 Viktiga grundfrågor som 

bearbetats har varit bland annat varit om hoppet är en dygd eller ett objekt, om hopp vänder 

människan mot Gud eller mot världen. Om hoppet innebär individens räddning eller hela 

skapelsens fulländning.  

Till tron på Jesus uppståndelse har kristna trostraditioner genom historien knutit 

föreställningar om Jesus återkomst och den yttersta tiden, vilket sedan mitten av 1800-talet 

benämnts som eskatologi. Dessa föreställningar har bearbetat spänningen mellan tron på att Gud 

redan har räddat världen, och att verkligheten fortfarande är full av lidande. Under 1900-talet 

kom dock en nyorientering kring hoppets teologi genom teologen Jürgen Moltmann, som följer 

Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer och den tyska bekännelsekyrkans kamptraditioner.6 Bärande i 

Moltmanns teologi är hans kritik mot att beskriva eskatologi som en doktrin om slutet eller de 

yttersta tingen. För honom är eskatologi en lära om det kristna hoppet som transformerar nuet. 

Hoppet blir för honom den kristna trons medium. I sin uppmärksammade bok Theologie der 

Hoffnung (från 1964, här i engelsk översättning) skriver han:  

...eschatology means the doctrine of the Christian hope, which embraces both the object hoped 
for and also the hope inspired by it. From first to last, and not merely in the epilogue, Christianity 
is eschatology, is hope, forward looking and forward moving, and therefore also revolutionizing 
and transforming the present. The eschatological is not one element of Christianity, but it is the 
medium of Christian faith as such, the key in which everything in it is set, the glow that suffuses 
everything here in the dawn of an expected new day.7  

Det kristna hoppet är, menar Moltmann, inte enbart en tröst i lidandet utan är också Guds 

protest mot lidandet. Nuet och framtiden, erfarenheten och hoppet, korset och uppståndelsen 

står i kontrast till varandra. Lidande, synd och död är inte Guds verklighet, därför lämnar hoppet 

den kristne rastlös och istället för att underkasta sig lidandet motsäger den kristne verkligheten. 

Hoppet gör därför, enligt Moltmann, att den kristna kyrkan ständigt stör samhället eftersom 

kyrkan alltid söker rättfärdighet, frihet och mänsklighet i ljuset av den utlovade framtiden. 

Hoppet har följaktligen för Moltmann en social och politisk dimension.8 Han var influerad av den 

marxistiskt orienterade kulturfilosofen Ernst Bloch i den så kallade Frankfurt-skolan och politiska 

perspektiv från en annan tid än vår, men har likafullt varit en central gestalt som många teologer 

influeras av, inte minst inom protestantisk politisk teologi.  

Inte sällan med Moltmanns teologi som en central referenspunkt har hoppet i kristen teologi 

fortsatt att bearbetats också under senare tid. Detta inom en rad olika teologiska inriktningar så 

                                                
5 Medan Augustinus framför allt fokuserade på hoppets mål och på vem människan bör hoppas, så utvecklade 
Thomas av Aquino den klassiska förståelsen av hopp som en av de tre teologiska dygderna tro, hopp och kärlek. Se 
till exempel Aquino, 2010 & Marshall, E.O, 2006. 
6 Se till exempel Eldebo, 1978, sid. 13. 
7 Moltmann, 1967, sid. 16. 
8 Moltmann, 1967, sid. 20-22 och 324. 
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som till exempel pastoralteologi, befrielseteologi, feministteologi, ekofeministteologi, systematisk 

teologi, och kristen etik, där många argumenterar för det kristna hoppets nödvändighet i vår 

samtid.  

Så beskriver till exempel den sydafrikanske befrielseteologen Albert Nolan att världen 

generellt, och Sydafrika specifikt, lever i en tid av desperation.9 Och den sydafrikanske 

ekoteologen Ernst Conradie menar att samtiden därför är i behov av en: ”clear vision of hope to 

help us face a daunting social agenda including increasing poverty, ethnic and religious conflict, 

environmental degradation and AIDS”.10 Conradie menar att det kristna hoppet som en teologisk 

dygd kan bidra till social transformation. Att religiösa traditioner kan spela en central roll att 

fostra hopp och bidra till protester och motstånd mot oacceptabla förhållanden. Hoppet blir 

således inte enbart en fråga om övernaturliga frågor som livet efter detta.11  

På ett liknande sätt argumenterar Svenska kyrkans nuvarande ärkebiskop Antje Jackelén i sin 

bok Samlas kring hoppet. Hon lyfter betydelsen av att odla hopp i en samtid som snarare har en 

klang av hot än hopp. Hon pekar på betydelsen av det kristna hoppet och betonar teologins 

betydelse i såväl en svensk som en global kontext. Hon skriver: ”Teologins offentliga roll och 

ansvar är inte bara en möjlighet utan en nödvändighet. De utmaningar vi står inför både som land 

och som världssamfund kräver också teologins bidrag”.12  

Även internationella ekumeniska organisationer argumenterar för betydelsen av det kristna 

hoppet och undersöker även svårigheterna och möjligheterna att förmedla hopp i olika kontexter 

och kulturer. För att nämna ett exempel: Kyrkornas Världsråds elfte ekumeniska konferens om 

världsmission och evangelisering år 1996 hade temat ”Called to One Hope, the Gospel in 

Diverse Cultures”. Här bearbetade teologer vad det innebär att vara kallade till ett kristet hopp, 

men i olika kulturella kontexter och man poängterade det nödvändiga med att vara både 

gemensam och kontextuell i formulerandet av teologier.13 Inom det akademiska fältet 

interkulturell teologi, som jag skriver in min studie i, lyfter man fram det som rent konkret skedde 

på denna konferens som ett avgörande kriterium för vad interkulturell teologi är; nämligen att 

varje kontextuell teologi behöver sättas i dialog ekumeniskt för att möta olika narrativ och 

tolkningar av kristendom globalt. Interkulturell teologi har en tvärvetenskaplig ansats (eftersom 

varje teologis kontext inkluderar såväl kultur, som historia, men även kontextens sociologi och 

politiska ekonomi) och utforskar olika dimensioner av kristen tro mellan olika konfessioner, 

kulturer och religioner. Dess funktion kan bland annat vara att utveckla metoder som kan 

användas i inter-kulturell kommunikation. Detta blir möjligt genom att respektfullt utforska och 

låta sig utmanas av ”den andres” referenssystem. I dialog eller i jämförande studier ställa sig 

                                                
9 Nolan, 2009, sid. 3. 
10 Conradie, 1991, sid. 1. 
11 Conradie, 1999, sid. 6-7. 
12 Jackelén, 2016, sid. 15. 
13 Duraisingh, 1998. 
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frågor som: vad tar denne för givet både kulturellt och kontextuellt, vad denne anser 

problematiskt, vad är prioriterat. Inom interkulturell teologi reflekterar man också över vad som 

är en kontext och kultur i en allt mer globaliserad värld. Interkulturell teologi kan verka för att 

bevara kontextuell kunskap och att reflektera över kopplingen mellan kristen tro och kultur. 14   

Jag har inte funnit några studier om hoppets betydelse inom det akademiska fältet 

interkulturell teologi. Däremot har det pastoralteologiska fältet under de senaste årtiondena lyft 

fram och studerat hopp. Här har spänningen mellan psykologiska teorier, sociala teorier och en 

teologisk förståelse av det kristna hoppet diskuterats. Vissa pastoralteologer har anammat teorier 

om positiv psykologi och beskriver hoppet som en positiv förändringsfaktor i en 

lösningsfokuserad själavård för den enskilde.15 Andra forskare inom fältet pastoralteologi har 

ställt sig kritiska till en sådan framställning av hopp och istället lyft fram mer teologiska 

perspektiv på hopp. Bland annat med inspiration från Moltmann betonas till exempel att ett 

kristet hopp också rymmer hopplöshet och lidande, och till sin natur inte har ett fast mål som 

människan kan nå genom eget agerande. Det eskatologiska löftet pekar på att Gud, inte 

människan, är den som har makt över framtiden. Forskning om betydelsen av sådana perspektiv 

för till exempel individer som möter traumatiska förluster och död har gjorts i det 

pastoralteologiska fältet.16 

En del forskare inom detta fält har också utforskat pastoralteologins offentliga roll, där sociala 

och politiska perspektiv inkluderas i en public pastoral theology. Där diskuteras hoppet som en kraft 

som kan förändra samhället och sociala ordningar, samt hur pastoralteologi kan förhålla sig till en 

offentlig roll i pluralistiska och multireligiösa samhällen. Till exempel hade Society of Pastoral 

Theology vid sin årliga konferens 2016 temat: ”Hope in the Midst of Suffering: Extremism, 

Violence, and Planetary Crisis”, där man utifrån pastoralteologiska perspektiv bland annat 

bearbetade frågan om var man kan finna hopp. Utgångspunkten var kristendom, men man 

reflekterade även interreligiöst om hopp.17   

Även inom andra akademiska teologiska inriktningar så som till exempel systematisk teologi, 

och etiska studier inom fältet religion och utveckling, diskuterar man det kristna hoppets roll i 

                                                
14 Se till exempel Küster, 2005, sid. 429-431. Det pågår också en debatt om huruvida uttrycken missiologi och 
missionsvetenskapliga studier ska ersättas av interkulturella studier eller interkulturell teologi, bland annat mot 
bakgrund av att begreppet mission kopplas till kolonial verksamhet. Vissa debattörer påpekar dock att även 
interkulturell teologi har sin bakgrund i en europeisk konversation om kultur och transcendens. Se till exempel: 
Ustorf, 2008. Jag väljer i denna uppsats att använda uttrycket interkulturell teologi då jag anser att det på ett tydligt 
sätt visar vilken typ av studie jag genomför. När jag i denna uppsats använder begreppet kultur menar jag på inget vis 
att kultur är en lätt definierad enhet. Kulturer förändras ständigt, är mångbottnade, är uppdelade i subkulturer, som 
ständigt har ett flöde och utbyte sinsemellan. Jag anser också att kultur och religion relaterar till varandra och 
genomsyrar varandra, således har religion olika former i olika kulturer. En kultur kan vara mångreligiös, men en 
religion kan också vara multi-kulturell.  
15 Se till exempel Capps, 1995 och Worthington, 1999. 
16 Se till exempel Kwan, 2010 och Maccaroll, 2014. 
17 Se till exempel Son, 2015, Lee, McGarrah Sharp & Sheppard, 2017, Bidwell, 2015 och Peters, 2018. 
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relation till samhälleliga problem.18 Bibelvetenskapen bearbetar också frågan om hur kristna 

tenderar att separera hopp och historia, och särskilja tron från de samhälleliga skeendena.19  

Min genomgång av forskning om kristet hopp visar att många teologer studerar olika aspekter 

av kristet hopp och även understryker betydelsen av kristet hopp i relation till olika samhälleliga 

utmaningar. Trots det har få studier gjorts om hur detta hopp förmedlas i praktiken. En forskare 

som dock specifikt studerat hur hopp förmedlas är Amanda Du Plessis som inom praktisk teologi 

granskat hur gräsrotsrörelsen Mamas Africa förmedlar hopp i post-apartheid Sydafrika.20 Inom 

missionsvetenskap finns ett par exempel på studier där hopp inte initialt varit själva huvudfrågan, 

men där forskare landat i beskrivningar av hur hopp förmedlas. Till exempel visar Olle 

Kristenson i sin avhandling Pastor in the Shadow of Violence att förmedlande av hopp är ett av 

Gustavo Guitiérrez’s viktigaste mål med sin public pastoral theology. Inte heller Anders Göranzon 

har hopp som huvudfokus i sin avhandling The Prophetic Voice of the South African Council of Churches 

after 1990, men han identifierar där att en av de profetiska diskurserna som South African Council of 

Churches har både före och efter år 1990 är The Prophetic ministry of hope.21  

1.3 Uppbyggelselitteratur som källmaterial  

Att hopp är centralt i kristendomen och att människor vänder sig till tron, kyrkan och Gud för att 

söka hopp har jag beskrivit. Hoppet har formulerats och förmedlats på olika sätt genom den 

kristna historien, och på olika sätt i olika kristna traditioner och kulturella kontexter. Då detta 

kristna hopp kan antas förmedlas i stunden, muntligen och/eller i möten mellan människor, eller 

för den med en personlig kristen tro i möte mellan människa och Gud, så finns det svårigheter 

med att studera hur kristet hopp förmedlas.  

Genom att granska uppbyggelselitteratur avser jag att studera hur hopp i praktiken förmedlas 

teologiskt till människor. Med uppbyggelselitteratur avser jag litteratur som har ett personligt 

tilltal, som vill främja läsarens relation till Jesus Kristus och har till syfte att bygga upp och stärka 

läsaren i de teologiska dygderna tro, hopp och kärlek. Mot bakgrund av denna definition av 

kristen uppbyggelselitteratur, och mot bakgrund av att hopp är centralt i kristen tro och teologi, 

utgår jag från antagandet att författare till kristen uppbyggelselitteratur vill förmedla hopp in en 

viss situation eller utifrån utmaningar som denne identifierar i sin samtid eller i mötet med 

enskilda människor. Uppbyggelselitteratur utgör således ett utmärkt källmaterial för att studera 

hur kristet hopp förmedlas i praktiken och hur hopp beskrivs i relation till olika samtida 

utmaningar.  

                                                
18 Se till exempel Hall, Douglas, 1996 och Palm & Le Bruyns, 2013.  
19 Se till exempel Bruggemann, 1987. 
20 Du Plessis, 2013. 
21 Kristenson, 2009, sid. 238 och Göranzon, 2011, sid. 442. 
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1.4 Sverige och Sydafrika  

Min ambition är att förstå hur kristet hopp förmedlas i praktiken i olika kontexter. Jag har därför 

valt att studera och jämföra hur författare av kristen uppbyggelselitteratur på två olika 

kontinenter förmedlar hopp, närmare bestämt i Sverige och Sydafrika.22 Jag har också valt 

författare från olika kristna samfund och traditioner. Detta sammantaget ger mig möjlighet att 

jämföra, söka likheter och skillnader, vilket kan fördjupa min analys av hur kristet hopp 

förmedlas. Genom att jag i min analys sätter uppbyggelselitteratur från olika kulturella kontexter i 

dialog med varandra utgör min studie ett bidrag till interkulturell teologi och placerar sig väl inom 

ämnet missionsvetenskap.23  

Valet av Sverige och Sydafrika motiveras av flera faktorer. I en globaliserad värld delar Sverige 

och Sydafrika vissa gemensamma utmaningar, så som till exempel klimatförändringar. Samtidigt 

står länderna även inför landspecifika svårigheter som kan prägla den enskilde 

individens/läsarens liv. Vidare präglas länderna både i nutid och historiskt av kristendomen och 

kristendomen är fortfarande den dominerande religionen i de båda länderna.24 Valet av Sydafrika 

och Sverige motiveras också av min goda kännedom om länderna, vilket möjliggör en initierad 

analys av hur hopp förmedlas i de två kontexterna. Genom mitt tidigare arbete med Svenska 

kyrkans internationella arbete samarbetade jag med såväl universitet som interreligiösa och kristna 

organisationer i Sydafrika. Vidare är valet av Sydafrika baserat på att det där skrivs 

uppbyggelselitteratur på engelska, ett språk som jag behärskar väl. 

1.5 Val av författare 

I mitt val av uppbyggelselitteratur har jag strävat efter att hitta författare som relaterar hoppet till 

samtida samhälleliga utmaningar och lägger tyngdpunkten på kristet hopp i en inomvärldslig 

kontext, det vill säga relaterar sina beskrivningar av hopp till föreställningar om Guds närvaro i 

världen, snarare än hopp som en transcendent framtidsvision. Jag har därför valt litteratur skriven 

under 2010-talet av: Tomas Sjödin och Annika Spalde från Sverige, samt Thabo Makgoba och 

Trevor Hudson från Sydafrika. Alla dessa kan anses väletablerade och vänder sig till en målgrupp 

som är bredare än enbart kyrkligt aktiva. I kapitel 3 presenteras kriterierna för urval. Jag ger här 

en kort beskrivning av varje författares personliga bakgrund, vilken kontext de befinner sig i, att 

de är väletablerade, samt något om vilket fokus de har i sina böcker. I min analys av författarnas 

texter i slutet av uppsatsen relaterar jag till denna bakgrundsbeskrivning.  

                                                
22 Naturligtvis borde förmedling av hopp även studeras interreligiöst och med större geografisk spridning, men jag 
behöver göra en metodologisk avgränsning och väljer att fokusera på två länder och på hopp i kristendom. 
23 Se mer om kultur i fotnot 14. 
24 2% av Sydafrikas befolkning bekänner sig som muslimer och 87% som kristna, Pew Forum, 2010, sid. 20. 
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Tomas Sjödin, född 1959, är uppvuxen i pingströrelsen och verkar nu som pastor i 

Smyrnakyrkan i Göteborg som är en av Sveriges största pingstförsamlingar. Sjödin skriver ofta 

med utgångspunkt i händelser i det egna vardagslivet, men också om kristen tro, dock utan att 

använda traditionellt kyrkliga termer eller uttryck. I texterna väver han in iakttagelser, möten med 

människor och natur, händelser och böcker han läst. En röd tråd genom Sjödins författarskap har 

varit två av hans söners svåra hjärnsjukdom och senare förlusten av barnen. Han har skrivit 

många böcker som sålts i stora upplagor och flera böcker har även översatts till andra språk. Han 

är en efterfrågad och välkänd föreläsare och förkunnare inte bara i kristna och ekumeniska 

sammanhang runt omkring i Sverige, utan når också en bredare publik genom föreläsningar och 

krönikor i dagstidningar och tidskrifter. Flera gånger har han medverkat i Sveriges Radio som 

sommar- och vinterpratare, till vilka han flera gånger har blivit framröstad av svenska folket. 

Även i SVT har han medverkat vid ett antal program. År 2003 tilldelades han C.S. Lewis-priset av 

bokförlaget Libris.25 

Annika Spalde, född 1969, är utbildad sjuksköterska. Hon var under några år katolik, men är 

sedan många år diakon i Svenska kyrkan. Spalde verkar aktivt för frågor om social rättvisa, fred, 

djurens rätt och mot vapenhandel, vilket konkret uttryckts genom att hon till exempel varit 

ekumenisk följeslagare i Palestina, arbetat med flyktingars rättigheter på den grekiska ön Lesbos, 

och med människorättsarbete i irakiska Kurdistan. Sitt engagemang kanaliserar hon bland annat 

genom plogbillsrörelsen och Kristna Freds och hon har flera gånger suttit i fängelse i både 

Storbritannien och Sverige dömd för civilolydnadsaktioner mot vapenproduktion. Hon är en av 

initiativtagarna till Vildåsnan som är en kristen vegansk förening. I sina böcker skriver hon om 

ickevåldsteologi, kristet fredsengagemang och mystik andlighet, och ger ofta handfasta tips på hur 

läsaren själv kan utveckla sitt engagemang i samhället och fördjupa sig inom kristen mystik. Hon 

är efterfrågad som föreläsare och leder retreater. År 2011 tilldelades hon Martin Luther King-

priset för sitt engagemang. Genom sitt arbete med samhälleliga frågor och samarbete med till 

exempel buddistiska fredsaktivister når hon även utanför traditionellt kristna sammanhang.26 

Thabo Makgoba, född 1960, valdes år 2007 till anglikanska kyrkans ärkebiskop i Kapstaden 

Sydafrika och blev därmed den yngsta personen på denna position. Han är uppvuxen i kåkstaden 

Alexandra utanför Johannesburg, men familjen tvångsförflyttades under apartheid till kåkstaden 

Soweto. Hans föräldrar tillhörde olika kristna samfund, men han fann själv i unga år den 

anglikanska kyrkan. Hans utbildning innefattar både psykologi och teologi. Under studietiden var 
                                                
25 Lönnebo & Sjödin, 2005, Sjödin, 2016, Sjödin, 2008, samt ”Tomas Sjödin Vinter 2017”, 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/994629?programid=2071 (läst 12/12 2019) 
”Tomas Sjödin”, https://www.librisid.se/tomas-sjodin-1.368869  (läst 12/12 2019) 
”Tomas Sjödin”, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tomas_Sjödin  (läst 12/12 2019) 
26 Spalde, 2007, Spalde, 2017, Spalde, 2019, samt https://martinlutherking.se/2011/10/12/priset-2011/ (läst 15/12 
2019), ”Annika Spalde blogg”, http://annikaspalde.blogspot.com (läst 15/12 2019), ”Program Almedalsveckan”, 
https://program.almedalsveckan.info/52506 (läst 15/12 2019), ”Annika Spalde”, 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Annika_Spalde (läst 15/12 2019), ”Via Cordis”, https://www.viacordis.se (läst 15/12 
2019). 
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han politiskt aktiv inte minst genom den anglikanska studentrörelsen. Han doktorerade år 2009 

på en avhandling om andlighet hos gruvarbetare i Sydafrika. Han bär vidare traditionen från 

tidigare ärkebiskopar i Kapstaden, inte minst ärkebiskop Desmund Tutu, av att vara en frispråkig 

andlig ledare, aktivist och drivande bakom flera protestaktioner i samverkan med andra aktörer 

inom civilsamhället. Dessa har bland annat handlat om protester mot korruption, politikers 

maktutnyttjande och ojämlikheter. Han är mycket aktiv på twitter och har över tio tusen följare. 

Han föreläser och predikar också utanför Sydafrika, ofta i ekumeniska sammanhang.27 

Trevor Hudson, född 1951, har varit metodistpastor i över trettio år. Han arbetar sen många 

år tillbaka i en församling i Johannesburg i Sydafrika. Hans engagemang ligger framför allt i det 

lokala sammanhanget och att där hjälpa människor att finna en kristen tro och att bygga lokala 

trosgemenskaper som engagerar sig i andra människors lidande. Det är också om dessa frågor 

som han skriver i sina böcker. Under apartheid utmanade han sin församling som då enbart 

bestod av ”vita” 28 medlemmar att besöka invånare i en kåkstad för att bryta igenom de gränser 

som segregationen skapat, och detta arbete har han fortsatt med. Förutom sitt starka lokala 

engagemang så reser han internationellt och leder retreater, konferenser och workshops. Han är 

en efterfrågad föreläsare och lärare, och hans föreläsningar som är publicerade på YouTube har 

stor spridning. Han har fördjupat sig och vägleder även andra i Ignatius av Loyolas andliga 

övningar. En del av hans böcker har blivit översatta från engelska till flera andra språk. Trevor 

Hudson är den av de fyra författarna i min studie som riktar sig allra tydligast till en inomkyrklig 

målgrupp.29  

1.6 Disposition 

Uppsatsen omfattar fem kapitel. I det första inledande kapitlet har det getts en bakgrund till 

varför hopp har varit och fortsatt är centralt i kristen tro och teologisk forskning. Jag har också 

kortfattat tecknat andra vetenskapliga discipliners studier om hopp och redogjort för studiens 

                                                
27 Makgoba, 2017, samt ”African Workplace Spirituality in South African Mines”, 
https://open.uct.ac.za/handle/11427/8960 (läst 18/12 2019), ”Archbishop Thabo”, 
https://twitter.com/archbishopthabo (läst 18/12 2019), ”Thabo Makgoba”, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Thabo_Makgoba  (läst 18/12 2019). 
28 Det finns en ständigt pågående diskussion om vilka termer som är mest konstruktiva att använda för att beskriva 
den uppdelning utifrån etnicitet som fortfarande finns i post-apartheid Sydafrika. Jag använder här kategorier ”vita” 
och ”svarta” sydafrikaner, vilket innebär en risk att jag med mitt ordval bidrar till att permanenta de kategorier som 
apartheidregimen konstruerade för att utöva förtryck, makt och skapa segregering. Uttrycken används dock 
fortfarande i Sydafrika och jag använder dem mot bakgrund av att jag vill studera författares förmedling av hopp 
också i relation till sin kontext, vilket inkluderar erfarenheter från apartheideran, men även erfarenheter av att leva i 
ett post-apartheid samhälle där livsvillkoren fortfarande ser olika ut och påverkas av vilken etnicitet du har. Med 
etnicitet av ser jag en social konstruktion som är flytande och inte knuten till biologi och att människor kan tillhöra 
flera etniciteter samtidigt. 
29 Hudson, 2005, Hudson, 2007, samt ”Trevor Hudson”, https://renovare.org/people/trevor-hudson (läst 10/12 
2019), ”Sunday Nights Stories”, http://www.abc.net.au/sundaynights/stories/s2702207.htm (läst 10/12 2019). 



12 

syfte och frågeställningar. Kapitlet svarar på varför uppbyggelselitteratur från en ekumenisk 

huvudfåra från Sydafrika och Sverige valts som källmaterial. 

I kapitel två, Teoretiskt ramverk, presenteras två kompletterande teoretikers resonemang om 

kristet hopp som jag syntetiserar till en teoretisk modell om ansvarsfullt hopp. Modellen utgör 

grunden i formandet av metod, analys av källmaterial och diskussion av studiens viktigaste 

slutsatser.  

I det tredje kapitlet, Metod, redogörs för urvalskriterier av källmaterial och vilka specifika 

böcker av uppbyggelselitteratur som valts. Här beskrivs metodologiska övervägandena, samt hur 

det sökschema som används som redskap i läsningen av källmaterialet utvecklats i dialog mellan 

den teoretiska modellen, studiens frågeställningar och källmaterial. 

I det fjärde kapitlet, Hopp i uppbyggelselitteratur, presenteras resultaten av läsningen av 

källmaterialet. Varje författares sätt att förmedla hopp redovisas initialt var för sig. I kapitlets 

avslutande analysdel jämförs författarnas sätt att förmedla hopp med varandra och i dialog med 

den modell om ansvarsfullt hopp som utvecklats och presenterats i kapitel 2. Slutligen placerar 

jag analysresultaten i respektive kontext, det vill säga Sverige och Sydafrika. 

I det femte och avslutande kapitlet, Diskussion, visar jag hur min analys av 

uppbyggelselitteratur bidrar till utvecklingen av den teoretiska modell om ansvarsfullt hopp, som 

jag presenterade i teorikapitlet, till en interkulturell teori om kristet hopp. Avslutningsvis ger jag 

förslag på fortsatt forskning. 
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2. Teoretiskt ramverk.  

I detta kapitel presenterar jag två delvis kompletterande teorier om kristet hopp och formar 

därefter en syntes av dessa två teorier som jag presenterar i en modell om ansvarsfullt hopp. 

Denna modell kommer att utgöra ett redskap i utvecklingen av studiens metod för min 

källtextläsning och bidra till diskussionen om studiens viktigaste slutsatser. 

2.1 Val av teoretiker 

Eftersom jag i min studie fokuserar på hur kristet hopp förmedlas i relation till samhälleliga 

utmaningar har jag valt att ta min utgångspunkt i teoretiker som förlägger kristet hopp i det 

inomvärldsliga, framför hopp som en transcendent vision om frälsning. Av samma anledning har 

jag valt teoretiker som inte slätar över, utan förhåller sig till smärtsamma erfarenheter i världen i 

sina beskrivningar av hopp. Teoretiker som också anser att kristet hopp har en funktion i 

människans/människors sätt att relatera till problem i samtiden, det vill säga att deras grundfråga 

inte är om, utan hur människor kan hoppas trots allt fruktansvärt som sker världen. Utifrån dessa 

kriterier har jag valt följande teoretiker: Ellen Ott Marshall, som är Associate Professor of 

Christian Ethics and Conflict Transformation, vid Chandler School of Theology som tillhör det 

högt rankade Emory University i USA. Där utbildar hon ledare inom The United Methodist 

Church, och hon är också själv aktiv metodist.30 Den andra teoretikern är Joretta Marshall, 

Professor of Pastoral Theology and Care vid Brite Divinity School i USA. I likhet med Ellen Ott 

Marshall tillhör hon United Methodist Church.31 

Att Ellen Ott Marshall beskriver hopp som en teologisk dygd passar vidare min studies syfte 

väl. För det första för att jag avser studera hur hopp förmedlas av kristna författare specifikt i 

uppbyggelselitteratur (vars syfte jag definierade i avsnitt 1.3 som en förmedling av de tre 

teologiska dygderna tro, hopp och kärlek). För det andra för att hennes förståelse av hopp är 

teologisk och min studie har till syfte att teologiskt undersöka kristet hopp. 

Joretta Marshalls mer pastoralteologiska teoretiska resonemang om hopp kompletterar Ellen 

Ott Marshalls tankar. Joretta Marshalls teori om hopp svara an på denna studies frågeställningar 

genom att ge fler beskrivningar av hopp och dess praktiker.  

Jag presenterar först de två teoretikernas resonemang om kristet hopp var för sig. Därefter 

syntetiserar jag de två kompletterande teorierna och formar en teoretisk modell som jag 

benämner modellen för ansvarsfullt hopp. 

                                                
30 ”Ellen Ott Marshall”, https://candler.emory.edu/faculty/profiles/marshall-ellen-ott.html (läst 27/12 2019) 
31 ”Joretta Marshall”, https://www.brite.edu/staff/joretta-marshall/ (läst 27/12 2019) 
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2.2 Ellen Ott Marshalls teori om kristet hopp 

Grunden för Ellen Ott Marshalls beskrivning av hopp är det som hon benämner som Responsible 

Christian Hope, det vill säga hopp som inte slätar över livets sårbarheter, men samtidigt odlar en 

blick för det som är möjligt. Om människan inte tar hänsyn till sårbarheterna i varje möjlighet så 

är det inte längre hopp, hävdar Ellen Ott Marshall, utan optimism som gestaltas. Det kristna 

ansvarsfulla hoppet har sin grund dels i att kristen tradition har uppståndelsen som sin främsta 

symbol, dels i att omvärlden är full av korsfästelser, menar hon. Korset är centralt inte bara för 

att det pekar på sårbarheten, utan också på de goda nyheterna till människor i utsatthet.32 

För Ellen Ott Marshall är hopp en teologisk dygd, vars mål är att generera och upprätthålla 

moraliskt agerande, en dygd som avkräver människorna handling. Det är således individens 

praktiserande av hopp som står i fokus i hennes teori. Dock understryker hon att syftet med 

handlingarna inte har ett individuellt fokus, utan utförs för det gemensamma goda. Avgörande 

för Ellen Ott Marshall är att hopp inte läggs på människor av en allsmäktig Gud, eller att hopp är 

en transcendent vision om frälsning, utan att hopp föds när människor känner sig stärkta att 

agera.33 

Hoppet riktar människan mot målet om det gemensamma goda, hävdar Ellen Ott Marshall, 

och använder den kristna traditionens uttryck basileia tou theou (Guds rike).34 Hon tolkar gudsriket 

som ett system där allt skapat kan uttrycka sin potential, där såväl mänskligheten som hela 

planeten kan blomstra och där Gud skapar och upprätthåller liv. I gudsriket råder en balans 

mellan individens behov och det gemensamma goda, menar hon.35 Hoppet ska inte separeras från 

historien och förläggas till något utomvärldsligt. Hon betonar att människan inte kan anta att 

hennes bild av det gemensamma goda sammanfaller med Guds plan om mänsklighetens 

välbefinnande, hoppets mål kan därmed inte heller vara något fast eller knytas till en särskild 

politisk eller ekologisk agenda som gör Gud till ett instrument i händerna på människor.36 Hoppet 

är istället en pågående process av att söka efter Guds närvaro, och att ödmjukt lyssna om Gud 

kallar till nya riktningar. Hon beskriver sin eskatologiska syn som processeskatologisk; att 

gudsriket är på väg, men ändå inte fullt realiserad, som en ständig rörelse mellan historia och 

gudsriket, det verkliga och idealet, världen och Gud.37  

Eftersom Ellen Ott Marshall betraktar Guds makt som relationell, krävs att människan strävar 

efter att vara delaktig i Guds handlande som en autonom aktör som kan fatta egna beslut. Hon 

utvecklar i sin teori om hopp inga resonemang om makt i samhället, men lyfter fram 

                                                
32 Marshall, E.O., 2006, sid. xiv, 13, 16, 72 och 99.  
33 Marshall, E.O., 2006, sid. xiv, xvii och 99. 
34 Marshall, E.O., 2006, sid. 7 och 118. Hon väljer bort översättningen kingdom of God, då hon menar att den skapar 
ett hierarkiskt och maskulint bildspråk. Jag använder för enkelhetens skull fortsättningsvis gudsrike som term. 
35 Marshall, E.O., 2006, sid. 70, 75 och 97. 
36 Marshall, E.O., 2006, sid. 12-14. 
37 Marshall, E.O., 2006, sid. 49-54.  
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nödvändigheten av att i goda tider behålla medvetenheten om livets sårbarhet genom att vara 

uppmärksam på de som fortsätter lida, sörja och kämpa för att överleva.38  

Att praktisera hopp är enligt henne en andlig och moralisk strävan där människan urskiljer och 

blir delaktig i Guds livgivande rörelse i världen. Samtidigt ger hon flera konkreta beskrivningar av 

hur människan kan praktisera hopp. Hon understryker att hoppets praktik tar sig en mångfald av 

uttryck, eftersom det är beroende på vilken människa som praktiserar och i vilken kontext hon 

befinner sig, och hoppet kan gestaltas i såväl det dagliga livet, det moraliska som det kristna 

livet.39 Den övergripande och helt avgörande praktiken av hopp för Ellen Ott Marshall är dock 

att handla för det gemensamma goda. Inom denna övergripande kategori lyfter hon fram vissa 

praktiker som särskilt viktiga: att erkänna livets sårbarhet och att berätta berättelser om det hopp 

man erfarit så att andra kan bli stärkta, att synliggöra och försvara ögonblick av skönhet, att visa 

en annan människa medkänsla, vilket kan inbegripa att dela någons sorg och ilska, att kräva 

rättvisa och stå emot förstörelse. Hon framhåller också att människan måste ha ett bönens 

förhållningssätt, det vill säga förstå begräsningarna av sina handlingar, utan att för den skull blint 

förlita sig på en gudomlig makts direktingripande, utan se sitt eget ansvar. Hon lyfter också att 

minnas de som dött som ett sätt att praktisera hopp, genom att dedikera sig själva till de mål som 

de avlidna strävade mot.40  

För Ellen Ott Marshall är glimtar av hoppets mål en central källa till hopp. Dessa glimtar lyser 

upp vägen framåt mot målet, som hon ser som en blomstrande helhet. Sett genom trons lins kan 

dessa glimtar ge människan möjlighet att se Guds rörelse i sitt projekt gudsriket, menar hon. Det 

kan vara upplevelser av ögonblick av det vackra mitt i det svåra, en lösning på en konflikt eller 

när människor samverkar över gränser av till exempel religion eller etnicitet. Men glimtarna kan 

också framträda genom att människor praktiserar hopp, till exempel genom att berätta berättelser 

om hopp, när människor hjälper varandra, arbetar för fred eller återuppbygger sina liv efter svåra 

erfarenheter.41  

2.3 Joretta Marshalls teori om kristet hopp 

Joretta Marshall värjer sig mot föreställningen om hoppet som en inre egenskap, något 

internaliserat. Hon ställer sig kritisk till individualismens fokus på jaget och vill istället föreställa 

sig hoppet som något som existerar i det relationella. Hon vill lämna den binära uppdelningen 

mellan intern och extern värld, och menar att hoppet varken är helt externaliserat, sprunget ur 

Guds värld, eller internaliserat i människan. Hoppet är för henne istället en dynamisk verklighet 

som bär sin egen kraft, och som föds i mellanrummen mellan Gud och människor, ekosystem 

                                                
38 Marshall, E.O., 2006, sid. xvii. 
39 Marshall, E.O., 2006, sid. 96-100 och 107. 
40 Marshall, E.O., 2006, sid. 59, 86, 99-108. 
41 Marshall, E.O., 2006, sid. 9, 75, 93 och 103.  
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och individer, hopp och förtvivlan, vision och besvikelse, osv. Hon anser att hoppet därför 

ofrånkomligen är sammanlänkat med mänskliga relationer, och för vissa människor också är 

kopplat till relationen med jorden och större ekosystem. Hon grundar detta på övertygelsen om 

att det inte finns något isolerat själv eller fullt privata upplevelser. Människan kan aldrig kliva ur 

sitt sociala sammanhang. Jordens framtid står och faller med huruvida människan klarar att 

försvara och främja, inte individen, utan processerna av att relatera till varandra, hävdar Joretta 

Marshall.42 De relationer som hon utvecklar sitt resonemang om är de mellanmänskliga snarare än 

relationen mellan Gud och människa. Med sin pastoralteologiska ingång ser hon hoppet i ljuset 

av gemenskaper och betraktar hoppet som en allierad i det pastoralteologiska arbetet för 

blomstrande gemenskaper, men även en allierad i globala och miljömässiga kriser.43 

Joretta Marshall betonar nödvändigheten av ett hopp som rymmer nyfikenhet och öppenhet 

inför framtiden, utan att man för den skull slätar över smärtan i det förgångna. Hon för inte 

något explicit resonemang om korset och uppståndelsens betydelse för hoppet, utgångspunkten i 

hennes resonemang är dock den mängd av orsaker till hopplöshet och förtvivlan som hon ser i 

sin samtid, och hennes resonemang kretsar kring grupper i utsatta situationer.44  

Målet för kristet hopp är enligt Joretta Marshall det gemensamma goda, att människor, 

varelser, ekosystem och hela planeten ska få blomma, men hon betonar att det är i kollektivet, i 

gemenskapen som hoppets visioner bärs. Hoppet bör inte separeras från det som händer i 

världen, och hoppets mål bör inte heller knytas till en särskild väg framåt, menar hon.45 

Utmaningen i en pastoralteologi är snarare att lösa upp kategorierna dåtid, nutid och framtid, 

skriver hon. Det vill säga att se det hela mer flytande och att kunna omtolka, rekonstruerar och 

tillsammans skapar nya berättelser om dåtiden, nutiden och framtiden. Det öppnar för handling, 

engagemang och nya visioner.46  

Eftersom Joretta Marshall anser att hoppet finns i mellanrummen mellan Gud och människa, 

mellan människa och människa, mellan människa och skapelse, mellan det man hoppas på och 

verkligheten, så blir hoppets praktik istället att försöka träda in i dessa mellanrum. Kontexten av 

gemenskap och hoppet i det relationella får hos Joretta Marshall en avgörande betydelse, och hon 

benämner hoppets praktik som hopp i samarbete.47 Detta innebär att man förenar sig med en annan 

människa, en grupp, utan kunskap om den andras erfarenhet, men med nyfikenhet och med 

insikt om att man själv kan bli förändrad av mötet. Hon har ett tydligt maktperspektiv och 

understryker därför vikten av att vara medveten om asymmetrin i relationerna man ingår i, och ta 

ansvar för och sin eventuellt egna priviligierade position och sin egen delaktighet (medveten eller 

omedveten) i förminskandet av andra.  
                                                
42 Marshall, J., 2016, sid.78 och 83. 
43 Marshall, J., 2016, sid. 88. 
44 Marshall, J., 2016, sid. 77 och 87. 
45 Marshall, J., 2016, sid. 79-83 och 88. 
46 Marshall, J., 2016, sid. 87. 
47 Marshall, J., 2016, sid. 84-86. 
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De beskrivningar av hoppets praktik som Joretta Marshall ger är mer övergripande än 

konkreta till sin karaktär. Hon skriver om withness och witness. Med withness avser hon att aktivt och 

nyfiket förena sig med någon eller något och på så sätt kan människor tillsammans hitta de 

mellanrum där hoppet finns. Med witness avser hon att vara ett aktivt vittne, att tillsammans med 

en människa, en grupp eller världen aktivt göra motstånd mot destruktiva mikroaggressioner och 

deras destruktiva makt för såväl individer som gemenskaper.48  

Eftersom Joretta Marshall lägger tyngdpunkten vid hoppet i det relationella är det också här 

hon anser att hoppet får sin näring: i gemenskapen, i kollektivet, i mellanrummen. När människor 

samarbetar, till exempel när en människa vänder sig till den som arbetar med pastoral omsorg, 

eller i mötet med någon som identifierar hopp på ett livgivande sätt, så förändras människor. I 

mötet kan öppenheten för att människan ingår i en större berättelse än enbart sin egen, och en 

insikt om att det inte går att förutsäga hur saker och ting kommer att utvecklas, ge människan 

trygghet i kunskap som hon inte riktigt har, anser Joretta Marshall.49  

2.4 Utveckling av modellen för ansvarsfullt hopp  

De två teoretikerna har flera gemensamma beskrivningar av kristet hopp, i andra avseenden 

skiljer de sig åt och kompletterar därmed varandra. Mellan deras teorier finns också en 

motsättning. Medan Ellen Ott Marshall framställer hoppet som en dygd och lägger fokus på 

individens praktiserande av hopp, framställer Joretta Marshall å sin sida hoppet som en kraft i det 

relationella, och lägger fokus på hopp i samarbete mellan människor. Jag saknar hos Ellen Ott 

Marshall ett resonemang om betydelsen av att människan ingår i sociala sammanhang, ett 

resonemang som krävs för att kunna studera hur hoppet förmedlas i kulturella och sociala 

kontexter, vilket denna studie avser göra. Joretta Marshalls ensidiga fokus på hoppet i det 

relationella saknar å andra sidan perspektiv som kan vara viktiga i studiet av uppbyggelselitteratur 

med dess personliga tilltal.  

Jag redogör nedan för den syntes jag gör av min uttolkning av deras teorier om hopp och 

presenterar det i modellen nedan. I modellen låter jag motsättningen som finns mellan deras två 

teorier bli tydlig så att jag i min källtextläsning, med ett abduktivt förhållningssätt, kan pröva om 

och hur denna motsättning eventuellt återfinns hos de fyra författarna som utgör mitt empiriska 

material. Efter läsningen av källmaterialet kan jag således utifrån denna teoretiska modell forma 

en egen teori om kristet hopp, vilket jag gör i kapitel fem.  

 
                                                
48 Mikroaggressioner är ett etablerat begrepp inom bland annat psykologi och sociologi. Med mikroaggressioner 
avser J. Marshall: ”brief everyday exchanges that send denigrating messages to certain individuals because of their 
group membership”, Marshall, J. sid. 81. Som exempel lyfter hon fram erfarenheter från grupper som är utsatta för 
fientlighet, nedvärdering eller kränkningar utifrån till exempel etnicitet, kön, sexuell orientering, könstillhörighet, 
klass, nationell tillhörighet, religion. 
49 Marshall, J., 2016, sid. 79 och 88. 
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Figur 1: En teoretisk modell för ansvarsfullt hopp. 
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De två teoretikerna står eniga i vad som utgör kärnan i kristet hopp; nämligen det ansvarsfulla. 

Därför benämner jag den syntes som jag här formar utifrån deras två teorier för en modell för 

ansvarsfullt hopp (figur 1). Med ansvarsfullt aves att både de positiva utsikterna inför framtiden och 

riskerna tas i beaktande. Det sårbara och smärtsamma hos såväl individer som i samhället och 

världen, slätas inte över, utan erkänns och synliggörs. I ett ansvarsfullt hopp odlas samtidigt en 

blick för det som är möjligt. I teologiskt kristet språkbruk benämns detta i termer av kors och 

uppståndelse. De två teoretikerna är även eniga i att kristet hopp kan ha bäring för såväl individer 

som grupper, samt i utmaningar på både mikro- och makronivå,50 även detta inkluderar jag i den 

teoretiska modellen för ansvarsfullt hopp.  

Gränserna mellan vad som presenteras som hoppets mål, källor och praktik är inte helt skarpa 

hos teoretikerna, kategorierna går delvis in i varandra, vilket implicit visar att flödet mellan 

                                                
50 Jag använder mig av den samhällsvetenskapliga uppdelningen mellan makro- och mikrosocial nivå (även om den 
kritiseras till exempel inom postkolonial teori), då jag anser att uppdelningen kan utgöra ett redskap för min analys av 
källmaterialet. Med makrosocial nivå avser jag: politiska och ekonomiska processer, som vanligtvis sorteras under 
discipliner som internationell politik och nationalekonomi. Mikrosocial: interaktion mellan individer och små 
grupper, som anses tillhöra socialpsykologiska och kulturella studier. 
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hoppets mål, källor och praktik är centralt för hoppet som helhet. Därför lägger jag i modellen in 

pilar mellan rutorna för mål, källor och praktik. 

Mål.  

De två teoretikerna visar på samma mål för hoppet, nämligen ett inomvärldsligt gudsrike, i 

betydelsen en blomstrande planet, där det gemensamma goda står i fokus. Samtidigt bör 

människor enligt teorierna inte formulera en färdig plan, eller en bestämd politisk ideologi, för 

gudsrikets upprättande. Framväxandet av detta gudsrike sker som en process mellan Gud och 

människor. Detta kan innebära att hoppet gör att människor behöver omtolka, rekonstruera och 

tillsammans skapa nya berättelser om framtiden, enligt Joretta Marshall och detta innebär ingen 

motsättning till vad Ellen Ott Marshall påstår, så jag inkluderar även detta i modellen. 

Praktik.   

Vidare står de två teoretikerna eniga i att hoppet kan praktiseras såväl moraliskt som andligt. Det 

som däremot skiljer dem åt är deras övergripande beskrivning av vad hoppet är (hoppet som en 

individens dygd eller som en kraft i det relationella), detta influerar inte minst hur de ser på 

hoppets praktik och huruvida hoppet praktiseras av individer eller i gemenskaper. Det råder dock 

ingen motsättning mellan dem rörande olika konkreta exempel på hur hoppet kan praktiseras, 

utan dessa kan snarare anses komplettera varandra och presenteras i modellen under rubriken 

Praktik. Hoppets praktik kan sammanfattningsvis beskrivas för det första som en moralisk och 

andlig praktik. För det andra att aktivt vittna och stå upp mot destruktiva makter på såväl mikro- 

som makrosocial nivå, eller för att uttrycka det med ett teologiskt språkbruk: att stå upp för 

gudsriket. För det tredje kan hoppets praktik vara former av levnadssätt; som att gå in i 

gemenskap, visa medkänsla med andra människor, erkänna livets sårbarheter samt att ha bön som 

förhållningssätt. För det fjärde kan det vara att berätta berättelser om hopp. För det femte att 

minnas de som gått före i kampen för gudsriket.  

Källor .  

Teoretikerna presenterar olika källor till kristet hopp i sina teorier, och dessa kan komplettera 

varandra i en syntes mellan deras resonemang. Under rubriken Källor i modellen kan jag 

följaktligen inkludera glimtar av hoppets mål (det vill säga när människan anar ögonblick av det 

som är hoppets mål), men också människors praktik av hopp. 

Hopp som indiv idens dygd e l l er  en kraf t  i  re lat ionerna.   

Jag låter motsättningen mellan de två teoretikerna kvarstå i min syntes (presenteras i figurens 

underkant som två pilar i riktning mot varandra), för att undersöka om och hur denna 

motsättning återfinns även i mitt källmaterial.  
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3. Metod.  

I detta kapitel redogör jag för de kriterier som legat till grund för val av källmaterial och jag 

beskriver även kort mitt källmaterial. I kapitlet redogör jag för mitt val av metod, kvalitativ 

innehållsanalys med abduktiv ansats, och hur det sökschema som jag använder för 

källtextläsningen vuxit fram i en dialog mellan den teoretiska modellen ansvarsfullt hopp som jag 

utvecklade i kapitel två, studiens frågeställningar, samt källmaterialet. 

3.1 Källmaterial 

3.1.1  Kriter ier  för  urval  av käl lmater ia l  

I inledningen har jag argumenterat för mitt val av kristen uppbyggelselitteratur som källmaterial, 

samt redogjort för att jag valt litteratur av fyra författare, nämligen: Annika Spalde, Tomas Sjödin, 

Trevor Hudson och Thabo Makgoba. (Se mer under 1.5 Val av författare). Här följer en 

redogörelse för de kriterier som varit grundläggande för urvalet av författare och böcker. 

Fyra kriterier har varit grundläggande för urvalet av författare. För det första, eftersom jag vill 

granska hur författare förmedlar hopp i relation till utmaningar i sina respektive kontexter, har jag 

valt författare som förlägger hoppet i samtiden. Jag har valt bort författare som beskriver hopp 

främst som en utomvärldslig framtidsvision, vilket generellt kan antas vara vanligare i 

karismatiska samfund. Vidare har jag förstått att amerikansk uppbyggelselitteratur är populär i 

Sydafrika, likaså föreläsningar på YouTube av internationella kristna föreläsare, inte minst inom 

karismatiska samfund. Men eftersom min studie har till syfte att undersöka hur författare i 

Sydafrika och Sverige förmedlar hopp till sina läsare har jag valt bort uppbyggelselitteratur från 

andra länder, samt Internetbaserat material. Jag har följaktligen landat i att välja författare som 

tillhör etablerade kristna samfund i Sverige och Sydafrika, som tillhör internationella ekumeniska 

rörelser och organisationer, det vill säga författare från en ekumenisk huvudfåra. För att få fler 

perspektiv på hur hopp förmedlas har jag valt att i min studie inkludera författare från ett antal 

olika kristna samfund för att om möjligt inte bara få med kulturellt kontextuellt färgade perspektiv 

på hopp, utan också hopp sett i ljuset av olika teologiska traditioner. Dock är det för min studie 

inte av betydelse vilka specifika traditioner eller samfund som författarna tillhör. 

För det andra har jag valt författare som kan anses väletablerade i kyrkliga kontexter, och kan 

antas ha en bred läsekrets, framför allt inom kristna samfund och över samfundsgränser, men 

även delvis i samhället i stort. Detta gäller för såväl Annika Spalde, Tomas Sjödin som Trevor 

Hudson. Trots att Thabo Makgoba enbart publicerat en bok kan han anses väletablerad genom 

sin roll som ärkebiskop för den anglikanska kyrkan i Sydafrika. Hur väletablerade författarna är 

och i vilken omfattning de läses är dock inte avgörande eftersom fokus för min studie är hur 

författarna förmedlar hopp i sina texter.  
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För det tredje, eftersom studien har till syfte att studera uppbyggelselitteratur under 2010-talet 

som sätter hopp i relation till samtidsutmaningar har jag valt författare som är födda på 50- och 

60-talet. Det vill säga författare som tillhör en generation efter till exempel Desmund Tutu och 

Martin Lönnebo, som annars kanske hade ansetts som självklara val utifrån ovan kriterier.  

För det fjärde önskade jag inkludera såväl kvinnliga som manliga författare i min studie, samt 

författare med olika etnicitet, då jag anser att både etnicitet och kön kan utgöra en grund för olika 

erfarenheter som kan prägla beskrivningen av hopp. Eftersom det i Sydafrika framför allt är 

författare från det så kallade ”vita” 51 Sydafrika som publicerar uppbyggelselitteratur på engelska 

var det svårt att finna en variation vad gäller etnicitet, särskilt då jag samtidigt önskade få en 

representation av både män och kvinnor, samt författare från olika samfund. Det var också svårt 

att finna kvinnor i Sydafrika som publicerat uppbyggelselitteratur och som kan anses 

väletablerade, särskilt då jag samtidigt önskade författare från olika samfund. Därför har jag 

landat i valet av två manliga författare från Sydafrika, dock med olika etnicitet. I Sverige var det 

inte svårt att finna författare av olika kön, men mot bakgrund av att jag sökte författare som kan 

anses väletablerade var det svårt att finna en bredd vad gäller etnicitet.52 

Vad gäller val av specifika böcker så har jag sökt böcker som kan representera författarnas 

författarskap, samtidigt som har relevans för studiens syfte. Trots att Makgoba enbart publicerat 

en bok så utgör den ett gott underlag för min studie. En av de böcker jag valt av Tomas Sjödin 

och en av Annika Spaldes böcker, är skrivna tillsammans med en annan författare. Den bok av 

Tomas Sjödin som är skriven tillsammans med en annan författare är skriven i brevform mellan 

de två författarna, så jag har enkelt kunna se vilken text som är Sjödins. Den bok av Annika 

Spalde som hon skrivit tillsammans med en annan författare är bara delvis skriven så att det går 

att se vilka delar Spalde skrivit. Men som författare bör hon stå bakom allt innehåll i boken och 

dess innehåll var så pass relevant för studiens syfte att jag valt att inkludera den i mitt källmaterial. 

3.1.2  Val av käl lmater ia l  

Mot bakgrund av ovan kriterier har jag valt nedan beskrivna böcker som mitt källmaterial. 

Lönnebo, Martin och Sjödin, Tomas. Väder, vind och livets allvar: en brevväxling, Örebro: Cordia, 

2005.   

En brevväxling mellan Sjödin och Martin Lönnebo om personliga erfarenheter som till exempel 

den gemensamma erfarenheten av att leva med funktionshindrade barn. I boken följer författarna 

årstidernas växlingar och berättar små anekdoter som väver samman andlighet och vardagsliv. 

                                                
51 Se fotnot 28. 
52 Etnicitet som begrepp används sällan till vardags i en svensk kontext, men etnicitet kan även här utgöra grund för 
såväl olika livserfarenheter som diskriminering. ”Etnisk tillhörighet som diskrimineringsgrund”, 
https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/etnisk-tillhorighet-som-
diskrimineringsgrund/ (Läst 28/12 2019) (Se mer i fotnot 28). Det hade varit givande för min studie om det funnits 
författare till uppbyggelselitteratur med erfarenheter av att till exempel ha invandrat till Sverige.  
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Eftersom boken är skriven som en tydlig brevväxling har jag för min studie enbart använt mig av 

Sjödins brev/kapitel. 

Sjödin, Tomas. Ett brustet halleluja, Stockholm: Cordia, 2008. 

I denna bok låter Sjödin sitt intresse för kyrkklockor utgöra bokens röda tråd som löper genom 

personliga reflektioner över det egna vardagslivet, andlighet, sökandet efter ett språk där livets 

mörker också får rymmas. Han konstaterar i sitt sökande att hans eget halleluja rymmer såväl 

glädje som livets sprickor. Sjödin återkommer i boken löpande till texter av mystikern Johannes 

av Korset. 

Sjödin, Tomas. Den som hittar sin plats tar ingen annans, Örebro: Libris, 2016. 

Boken rymmer en beskrivning av Sjödins egen personliga resa in i den kristna tron, varvat med 

berättelser om konkreta resor han gjort genom åren och ett inre sökande om vem Tomas Jesus 

lärjunge var. 

Spalde, Annika. Ett brinnande hjärta, om mystik och engagemang, Stockholm: Cordia, 2007. 

Varje kapitel i boken utgörs dels av en fördjupande reflektion, som varvar samhällsengagemang, 

teologi och mystik (bland annat utifrån de kvinnliga mystikerna Julian av Norwich och Ruth 

Dahlén), dels ett avsnitt med konkreta råd om hur man själv kan närma sig kristen mystik 

tradition och stärka sitt samhällsengagemang. 

Spalde, Annika och Strindlund, Pelle. Mystik och politik, befriande kristendom, Varberg: Argument, 

2017. 

Författarna skriver, delvis uppdelat, om sina respektive personliga erfarenheter av engagemang 

för till exempel rättvisa, djurens rätt och fred. Boken rymmer också reflekterande texter om 

befrielseteologi, kristen mystik och samhällsengagemang, som författarna skrivit tillsammans. 

Spalde, Annika. Munken inom dig, den helige Benedikts verktyg för ett gott liv, Varberg: Argument, 

2019. 

Denna bok är en handbok baserad på den Helige Benedikts verktyg för ett gott liv. Boken ger en 

rad konkreta övningar och tips för utövande av kristen mystik andlighet. Spalde vill inspirera fler 

att handla som munk, för att hon anser att världen behöver det. 

Makgoba, Thabo. Faith and courage, praying with Mandela, Cape Town: NB Publishers, 2017. 

Makgobas bok är en självbiografisk bok som knyter samman Makgobas eget liv och släkthistoria 

med det sydafrikanska samhällets utveckling under perioder av kolonialism och apartheid, samt 

tiden efter apartheids fall som politiskt systemet. Han beskriver sin väg in i kyrkan och till att bli 

ärkebiskop för den anglikanska kyrkan i Sydafrika, om kyrkans roll i samhället, samt i de sista 

kapitlen om sina samtal och bön med Nelson Mandela under Mandelas sista tid i livet. Boken 

inkluderar också bland annat ett antal predikningar, tal i anslutning till ceremonier vid Mandelas 

död, samt ett politiskt uppror. Med inspiration från samtalen med Mandela söker han svaren på 

vad det innebär att leva med tro och mod i dagens Sydafrika. 
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Hudson, Trevor. A mile in my shoes, cultivating compassion, Nashville: Upper Room Books, 2005.  

I denna bok beskriver Hudson arbetet i sin församling med att utveckla och driva ett 

pilgrimsprogram vid namn Pain and Hope. Boken är tänkt att inspirera både andra församlingar 

och enskilda till en andlighet baserad på evangeliet som leder till medvetenhet om och 

engagemang för samhällets utsatta.  

Hudson, Trevor. Signposts to spirituality, Cape Town: Struik Christian Books, 2007. 

Hudson ger i denna bok redskap för den enskilde att i sitt vardagsliv finna sin väg till att följa 

Kristus, men varje kapitel avslutas också med reflektionsfrågor för de som önskar samtala om 

boken tillsammans med andra. Boken bygger på Hudsons egna och andras teologiska 

reflektioner. Han problematiserar i boken socialt engagemang som inte bottnar i spiritualitet. 

3.2 Kvalitativ innehållsanalys med abduktiv ansats  

Innehållsanalys som metod passar väl när man vill studera och systematiskt analysera skriven text, 

till exempel när man vill analysera texter inom en viss genre och i dessa texter söka mönster, 

likheter och skillnader.53 Innehållsanalys är en väletablerad metod inom religionsforskning och 

missionsvetenskapliga studier. För att uppnå studiens syfte och besvara studiens frågeställningar 

väljer jag därför att göra en kvalitativ innehållsanalys av uppbyggelselitteratur skriven i Sverige 

respektive Sydafrika.  

Varje läsning av en text innebär att läsaren gör en tolkning. När jag som forskare gör en 

innehållsanalys tolkar jag källmaterialet. Jag påverkar tolkningen genom att jag aktivt väljer 

litteratur, utformar koder och analysredskap. Likaså präglar mitt val av (i denna studie också 

utveckling av) teoretisk ram och de analysredskap jag utvecklar analysen. Vid en innehållsanalys 

av skriven text påverka jag som forskare dock inte produktionen källtexten.54 Jag låter dock inte 

min analys vara en fristående tolkning av källmaterialet, men inte heller låter jag min analys vara 

alltför teoristyrd. Istället kombinerar jag induktiv och deduktiv ansats enligt nedan beskrivning. 

3.2.1  Redskap för kval i tat iv  innehål l sanalys  

Hsiu-Fang Hsieh och Sarah E. Shannon har fördjupat beskrivningen av deduktiv, respektive 

induktiv kvalitativ innehållsanalys och beskriver olika förhållningssätt. Oavsett induktiv eller 

deduktiv ansats i arbetsprocessen menar de dock att stegen i analysprocessen är desamma och jag 

kommer i min process att följa dessa, nämligen: (1) Formulera forskningsfrågor, (2) Val av källmaterial, 

(3) Definiera kategorier, (4) Skapa koder, (5) Läsa materialet utifrån koderna, (6) Fastställa trovärdighet och 

slutligen (7) Analysera resultatet av kodningsprocessen.55 

                                                
53 Se till exempel Nelson & Woods, 2011, sid. 110. 
54 Se till exempel Nelson & Woods, 2011, sid. 112. 
55 Hsiu-Fang & Shannon, 2005, sid. 1277-1288. 
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Vidare har jag valt att kombinera två av de olika förhållningssätt till kvalitativ innehållsanalys 

som Hsieh och Shannon beskriver, nämligen: Conventional content analysis och Directed content 

analysis. Skillnaden mellan de två varianterna är på vilket sätt forskaren definierar koder. I 

Conventional content analysis definieras koderna utifrån källmaterialet (empirin), metoden är därmed 

induktiv. Koderna sorteras därefter i kategorier baserat på hur de olika koderna relaterar och är 

länkade till varandra, och koderna utvecklas vidare utifrån vilken kategori de sorterats in under. 

Först senare, i diskussionsdelen av studien, tar forskaren in relevanta teorier. Medan forskaren 

som använder Directed content analysis låter kategorier och koder definieras utifrån teorin, och är 

därmed en deduktiv metod.56  

I min studie kombinerar jag dessa två beskrivna ansatser och låter kategorier (med kategori 

avser jag i denna studie innehållsliga teman eller mönster) och koder (med koder avser jag 

egenskaper/etiketter för innehållet) växa fram i en cirkulär process. Det vill säga, de kategorier 

och koder som ligger till grund för min analys har fått växa fram i en dialog mellan teori, 

forskningsfrågor/frågeställningar och källmaterial. Min ansats är således abduktiv, och teori och 

empiri går hand i hand under analysprocessen. 57 Genom att en abduktiv ansats kan min 

kvalitativa innehållsanalys av texterna i förlängningen bidra till teoriutveckling. 

Efter det att jag formulerat frågeställningar och valt källmaterial (steg 1 och 2 i ovan 

beskrivning av arbetsprocessen) har jag (som steg 3) definierat tentativa kategorier som underlag för 

analys av källmaterialet. Dessa tentativa kategorier har jag definierat mot bakgrund av den 

teoretiska modell om ansvarsfullt hopp som jag formade i teorikapitlet (se figur 1), men även 

utifrån studiens frågeställningar. Det vill säga, modellen om ansvarsfullt hopp innehåller 

beskrivningar av såväl mål, källor som praktik av hopp, dessa har jag låtit utgöra tentativa 

kategorier. Ur studiens frågeställningar formade jag kategorin: beskrivning av hopp.  

Vidare har jag (som steg 4) låtit den teoretiska modellen om ansvarsfullt hopp bidra till tentativa 

koder inför första läsningen av källmaterialet. Som analysenheter i min studie har jag valt 

innehållet i såväl meningar som hela textstycken (jag har inte räknat förekomst av antal ord eller 

fraser). Det är dessa analysenheter jag gett koder. Utifrån dessa tentativa kategorier och koder 

formade jag ett temporärt sökschema. Till exempel fick kategorin hoppets Källor de tillhörande 

koderna: Glimtar av målet och I praktik. Under första läsningen (steg 5) av källmaterialet utifrån 

detta temporära sökschema markerade jag således i materialet där författarna beskriver hoppets 

källor som glimtar av hoppets mål och/eller i praktiserande av hopp. Jag markerade också när de 

beskriver andra källor till kristet hopp. Jag gjorde likadant med övriga kategorier och koder. Jag 

fann att författarnas sätt att beskriva hoppets källor, mål, praktiker, och deras generella 

beskrivningar av hopp ibland passade väl in på de tentativa koderna, ibland inte. Under första 

läsningen framträdde även nya kluster av koder, vilket gjorde att jag delvis sorterade om vilka 

                                                
56 Hsiu-Fang & Shannon, 2005, sid. 1279, se även till exempel Mayring, 2000. 
57 Alvesson & Sköldberg, 2008, sid. 56. 
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koder som hörde till vilka kategorier, och bytte namn på ett par koder. Därför reviderade, 

utvecklade och adderade jag nya koder till sökschemat (det vill säga gick tillbaka till steg 4 i 

schemat av arbetsprocessen). Efter första läsningen fann jag dock att de tentativa kategorierna jag 

hade format inte behövde revideras då de fungerade väl i relation till källmaterialet. Utifrån detta 

reviderade och slutgiltiga sökschema läste jag materialet ytterligare en gång och markerade då i 

marginalen de passager där koderna förekom. Detta är det slutgiltiga sökschemats kategorier med 

tillhörande koder: 

1. Beskrivning av hopp: Ansvarsfullt, Kraft i relationerna, Praktik, Gåva,  

Utomvärldslig framtidsvision. 

2. Mål: En blomstrande planet, Hela relationer, Livet efter detta 

3. Praktiker: Stå upp gudsriket, Andligt, moraliskt och politiskt, Levnadssätt, Berätta om 

hopp, Söka andlig fördjupning, Minnas de som gått före 

4. Källor: Ana Gudsnärvaro, Andlig fördjupning, Glimtar av hoppets mål, I praktiken. 

Genom en andra och tredje läsning av källmaterialet fördjupade jag min förståelse av vad varje 

enskild författare avser med sitt resonemang kring varje specifik analysenhet. Utifrån denna tredje 

läsning av materialet strukturerade jag vad de olika författarna uttrycker om hopp inom varje 

övergripande kategori. För att kunna svara på forskningsfrågan om hur författarna förhåller sig 

till utmaningar i sina respektive kontexter noterade jag även vilka typer av problembeskrivningar 

författarna gör, det vill säga vilka utmaningar för individer och samhälle som de benämner och 

förhåller sig till i sina texter.  

I innehållsanalys bygger studiens trovärdighet (steg 6) i hög grad på hur sökschemat 

utvecklats. Trovärdigheten stärks om sökschemat utvecklats i dialog med teorin, samt om 

resultaten analyseras i relation till en kontext, vilket jag gör i min studie.58 Jag har dessutom inte 

själv skapat mitt källmaterial genom till exempel intervjuer, utan valt ett skrivet källmaterial i form 

av uppbyggelselitteratur vilket stärker studiens transparens.  

Allt detta material som jag fångade in med sökschemats hjälp ur mitt källmaterial analyserar jag 

i uppsatsens fjärde kapitel (steg 7), i dialog med den teoretiska modellen för ansvarsfullt hopp, 

studiens syfte och frågeställningar. I analysen utgör den teoretiska modellens inbyggda spänning 

mellan hopp som en individens dygd eller som en kraft i det relationella ett viktigt raster.  

Då syftet med denna studie är att undersöka hur författare från en ekumenisk huvudfåra i 

Sverige och Sydafrika förmedlar hopp till sina läsare är mitt primära fokus författarnas texter. De 

samhälleliga kontexterna i vilka dessa författare verkar och deras läsare befinner sig är dock också 

av intresse utifrån antagandet att kontexterna påverkar författarnas sätt att förmedla hopp. För att 

besvara studiens tredje frågeställning diskuterar jag därför i analysdelen i uppsatsens fjärde kapitel 

mina resultat i relation till författarnas respektive kontexter utifrån allmänkunskap om 

gemensamma och olika utmaningar i Sverige och Sydafrika.  
                                                
58 Se till exempel Nelson & Woods, 2011, sid. 112. 
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4. Hopp i uppbyggelselitteratur 

Jag presenterar här vad jag funnit i mina läsningar av källmaterialet utifrån det sökschema jag 

format enligt ovan beskrivning i kapitel tre. Resultaten är strukturerade delvis utifrån studiens 

frågeställningar och delvis utifrån sökschemats kategorier. Eftersom sökschemats kategorier 

delvis går in i varandra rymmer texten i detta kapitel en del redundans. Varje författare redovisas 

initialt för sig. För att svara på forskningsfrågan om hur författarna förhåller sig till utmaningar i 

sina respektive kontexter så inleds varje avsnitt med en redogörelse av respektive författares 

problembeskrivning, det vill säga författarens beskrivning av de utmaningar som de svarar an på 

när de förmedlar hopp i sina texter. I analysdelen som avslutar detta kapitel analyserar jag 

författarnas olika sätt att förmedla hopp utifrån frågeställningarna och utifrån den teoretiska 

modell om ansvarsfullt hopp som jag format i kapitel två, samt kontextualiserar analysen. 

4.1 Tomas Sjödin 

4.1.1  Problembeskrivning 

De problembeskrivningar jag finner i Tomas Sjödins böcker är dels utmaningarna i det så kallade 

livspusslet, att få ihop familjens och individens vardag rent praktiskt, dels det personliga sökandet 

efter riktning och mening. Han skriver ofta om utmaningen om att hitta sin plats i livet, om tvivel 

och övertygelser vad gäller så väl tro på sig själv, vänner, som på Guds närvaro.59  

Som en röd tråd genom Sjödins texter löper också temat livets sårbarhet. Han bearbetar hur 

man ska förhålla sig till och brottas med frågor om hopplöshet, svår sjukdom, död och förlust av 

nära anhöriga så som i Sjödins eget fall förlusten av barn. Sjödin lyfter samtidigt fram de till synes 

små skeendena och detaljerna i vardagen som pekar på sådant människan kan vara tacksam för. I 

korsvägen mellan vardagens livspussel, livets sårbarhet och existentiella frågor identifierar han 

något som han anser vara djupgående problem i sin samtid; nämligen avsaknaden av ett språk för 

tro, specifikt ett språk för tro som också rymmer sårbarheten, gudsfrånvaron och mörkret.60 

Sjödin skriver sällan om andra samhällsutmaningar. När han nämner till exempel naturkatastrofer 

så är det de existentiella och andliga utmaningarna som följer av katastroferna som han griper sig 

an. Han ger i en av sina senare böcker en kort glimt av det sociala arbete för människor i utsatta 

situationer som han står i genom sitt arbete som pastor, men fokus i hans böcker är nästintill 

uteslutande existentiella och andliga problem hos individen. Dock nämner han att dessa problem 

kan anses vara en utmaning för samhället i stort.61  

                                                
59 Sjödin 2005, sid. 58; Sjödin 2016, sid. 32.  
60 Sjödin 2005, sid. 61; Sjödin 2008, sid.117.  
61 Sjödin 2016, sid.9. 



27 

4.1.2  Beskrivning av hopp  

I den litteratur jag har läst använder Tomas Sjödin sällan ordet hopp, men ett hopp kan anas 

mellan raderna. För Sjödin är tron det stora ärendet, precis som han för hans stora inspiratör 

mystikern Johannes av Korset. Med tro avser Sjödin kontakt med livskraften. En tro som kan 

förenkla livet genom att sätta saker i perspektiv för att få upp ögonen för det som är viktigt på ett 

existentiellt plan, samt kan låta människan ana en gudsnärvaro och en gudstillhörighet. Sjödin vill 

presentera tron som en livets bärande idé, där Gud är den som rymmer människans hela 

livsberättelse också med dess motstridigheter. Däri ligger hoppet för Sjödin.62 Det hopp som 

Sjödin låter ana är sprunget ur korset, som beskrivs som ”ett trotsigt tecken att hålla upp under 

vandringen”63. Ett tecken han själv tagit skydd under i svåra tider i sitt eget liv. Han skriver om 

hoppet som ett ljus i natten, eller ett ljus som tränger sig in i livets sprickor.64  

Sjödin skriver sällan specifikt om Jesus eller om en personlig relation till Jesus, men han blir 

djupt berörd av Johannes av korsets texter just för att han i dessa finner den personliga och 

innerliga Jesuskärlek som han vuxit upp med, kombinerat med erfarenheten av det svåra i livet.65 

Sammanfattningsvis skulle hoppet hos Sjödin således kunna beskrivas som en gåva som svarar 

an på människan existentiella och andliga frågor om mening, sammanhang och plats i tillvaron. 

En gåva av gudsnärvaro, som ger något att hålla sig i vid sorger, smärta och förluster. En livskraft 

som skulle kunna beskrivas som en relationell kraft mellan Gud och människa. En kraft som 

finns och som det återstår för människan att upptäcka.  

4.1.3  Hoppets mål  

Tydligt närvarande i Sjödins texter är hoppet om att efter döden få komma till ett himmelrike där 

alla som skilts åt under livet återförenas. Det är inget genomgående tema, eftersom fokus ligger 

på vardagen och inte minst då att hantera sorg, saknad och smärta.66  

Det hoppets mål som får allra mest utrymme i Sjödins texter är budskapet om ett hopp i 

nutid, där människan ska bli varse gudsnärvaron mitt i vardagen, som en livskraft, en skaparkraft 

eller en kärlekskraft. Inte för Guds skull, menar Sjödin, utan för människans, och att denna 

gudsnärvaro kan svara an på människors existentiella och andliga problem, så som till exempel 

upplevelser av tomhet, rädsla och mörker.67 Hoppets mål för Sjödin skulle därmed kunna sägas 

vara helande, eller en upptäckt av relationen mellan Gud och människa. Hoppet i detta, är för 

Sjödin, att föreningen med Gud inte är avhängig bara människan, utan att det finns en andra part 

som han beskriver som den älskande, självutgivande och inströmmande guden.68 

                                                
62 Sjödin 2008, sid. 97-116; Sjödin 2016, sid. 218. 
63 Sjödin 2008, sid. 132. 
64 Sjödin 2008, sid. 51 och sid. 140).  
65 Sjödin 2005, sid. 63.  
66 Sjödin 2005, sid. 85. 
67 Sjödin 2008, sid. 44, 56 och 116; Sjödin 2005, sid. 103. 
68 Sjödin 2005, sid. 128. 
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Sjödin värjer han sig mot att en tro som beskrivs som en lösning på livets problem eller en väg 

till harmoni. Det han vill förmedla är snarare en tro som ger människan kraft att härda ut 

mörkret. Hoppet ger mod att våga tro på att det ska bli ett slut på mörkret. Sjödin menar att det 

är ett brustet halleluja han vill viska. Det vill säga: han är tacksam och gläds över gudsnärvaron, 

men han säger inte tack för sina svåra förluster, men inte heller stannar han vid frågan om varför 

han drabbats.69  

Även om han ofta beskriver betydelsen av sina egna relationer med andra människor tolkar jag 

att hoppets mål för Sjödin ändå mer rör relationen mellan individen och Gud som inkluderar 

individens relation till sig själv och till sitt eget liv.  

4.1.4  Hoppets praktiker  

Hopp i Sjödins texter kan beskrivas som en gåva och en relationell kraft mellan Gud och 

människa att upptäcka, snarare än praktisera, så är det inte givet att han anser att människan ska 

gestalta eller praktisera hopp på ett utgivande sätt. Jag skulle snarare säga att den praktik han 

uppmanar läsaren till är ta emot, att upptäcka hopp genom att öppna sig för gåvan, att hålla ytor 

fria och tomma. Han menar att Gud kan möta människan i tomheten, och att det kanske är just 

därför som många människor gör starka gudsupplevelser när livet gått sönder.70  

De praktiker som Sjödin ändå nämner för att upptäcka hopp är bönen och riten eftersom 

dessa kan öppna upp för det som han kallar den övernaturliga dimensionen. Han betonar att 

bönen inte behöver handla om att uttrycka sig i ord, utan kan lika gärna uttrycks ordlöst genom 

till exempel gemenskap och rörelse. De riter han lyfter fram är inte traditionellt kyrkliga riter, utan 

handlingar i vardagen som blir till riter. Hans exempel är att sätta upp ett kors i hemmet eller 

beskära en vinranka för att den ska kunna växa sig ända upp i himlen, vilket beskriver som ett sätt 

att fysiskt gestalta hoppet. 71  

Att erkänna livets sårbarhet är ett genomgående tema i Sjödins texter. Detta skulle kunna sägas 

vara en av Sjödins beskrivningar av att gestalta hopp. Liksom att berätta berättelser om hopp, 

vilket Sjödins egna texter kan sägas göra, då han ständigt visar på hur ljuset tränger in i sprickorna 

i livet, och pekar på hur han upptäckt gudsnärvaron i sitt eget liv.  

Sjödin skriver nästan ingenting om sociala och ekonomiska svårigheter i samhället, och inte 

heller om praktiker för att påverka dessa. Snarare ger han redskap för att förhålla sig till tillståndet 

i världen. Han skriver: ”Att sjunga sitt halleluja är inte ett sätt att förneka tillståndet i världen, 

snarare ett sätt att förhålla sig till det. Att låta hoppet resa sig som ett kyrktorn över samtidens 

hustak”.72  

                                                
69 Sjödin 2008, sid. 56, 92 och 153. 
70 Sjödin 2008, sid. 50.  
71 Sjödin 2005, sid. 85, 136-138. 
72 Sjödin 2008, sid.89. 
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4.1.5  Hoppets käl lor   

Viktigt för Sjödin är andlig fördjupning genom läsning av litteratur, inte minst mystiker som 

betytt mycket för Sjödins eget sökande efter ett språk som rymmer både en innerlig relation med 

Gud och livets smärta. Med texternas hjälp gör sig gudsnärvaron påmind för Sjödin.73  

Sjödin beskriver också bönen som en källa till hopp (även om den också beskrivs som en 

praktik). Även en kyrkklockas klang kan också utgöra en källa då den får människan att för en 

stund stanna upp mitt i måsten och stress och ana ett evighetsperspektiv. Sjödin benämner också 

ofta sina iakttagelser av naturen, vilket jag tolkar som att upplevelser av natur utgör en källa där 

Sjödin kan ana gudsnärvaro och vidgade perspektiv på livet.74 Källor till hopp för Sjödin kan 

också sägas vara livet självt och mötet med andra.75  

4.2 Annika Spalde 

4.2.1  Problembeskrivning 

Spalde skriver huvudsakligen om samhällsutmaningar och återkommer ofta till problem som 

klimatförändringar, miljöförstörelse, våld på olika nivåer i samhället såsom militarism, terrorism 

och våld i nära relationer. Hennes kritik pekar på bristen på jämlikhet och ytterst bristen på 

respekt för skapelsen. Hon är kritisk till konsumism, kapitalism och en livsstil som hon anser till 

exempel missar vördnad för skapelsen och ömsesidighet. Spalde menar också att tidsstress 

försvårar för människor att öppna upp för gudomlig närvaro. Hon nämner också vid ett flertal 

tillfällen homosexuellas svårighet att få visa sin kärlek.76  

Ett genomgående tema hos Spalde kritiken mot kyrklig och teologisk uppdelning mellan 

andligt och världsligt, inre och yttre, eller mellan världen och Gud. Hon menar att med en sådan 

uppdelning missar man att allt är sammanbundet och beroende av varandra i skapelsen. Denna 

uppdelning ser hon i såväl uppbyggelselitteratur, som högmässor, predikningar, gospelmusik, 

konferenser och tidningskrönikor. Hon menar att patriarkala gudsbilder bidrar till denna 

tudelning mellan världen och Gud. Och hon kritiserar kyrkor som exkluderar det som hon menar 

är Jesus budskap om gudsriket och människans frälsning.77  

4.2.2  Beskrivning av hopp 

Det gemensamma livet i världen är Spaldes centrala tema. Hennes övertygelse är att Gud är 

beroende av människor för att Guds befriande kraft ska kunna verka i världen. Hoppet för 

Spalde skulle kunna beskrivas som en relationell kraft mellan Gud och människor, som föder 

handling. Kristus, Gud eller någon/något, är den som kan bära människan mot en större vördnad 
                                                
73 Sjödin 2005, sid. 62. 
74 Sjödin 2005, sid. 55 och 159. 
75 Sjödin 2005, sid. 31, 219; Sjödin 2016, sid. 32. 
76 Spalde 2019, sid. 15, 29, 126-127; Spalde 2007, sid. 124. 
77 Spalde 2017, sid. 10, 55-56 och 87. 
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för livet, anser Spalde.78 I hennes andlighet är kopplingen mellan det inre och det yttre, det 

andliga och det moraliska, helt avgörande. Hon skriver bland annat: ”Fred inåt och fred utåt” 79 

och hur dessa dimensioner faller samman i Gud. Därmed är hoppet för Spalde en praktik, som 

inrymmer såväl ett moraliskt, som ett politiskt och andligt handlande och som hon menar kan 

praktiseras i livets alla dimensioner.  

4.2.3  Hoppets mål  

Livet efter detta är inget fokus för Spalde, utan hoppets mål är en förändrad värld. Detta anser 

hon också var de första kristnas vision; en värld präglad av jämlika relationer, fred och omsorg 

om alla.80 Gudsriket på jorden är för Spalde en dynamisk process snarare än en plats, och detta 

gudsrike är ett gemensamt projekt mellan Gud och människor, men resultatet ska läggas i Guds 

händer. Hon understryker att världens hopp inte står till ett nytt politiskt program, utan till 

andlighet som gör det möjligt för människor att leva i samklang med världens mysterium och 

handla utifrån den kärlek och det rättvisepatos som kännetecknar Guds vilja för världen.81 För 

Spalde är Gud djupt engagerad i världen, inte en upphöjd härskare som betraktar världen på 

avstånd. Spalde vill att fler ska upptäcka denna gudomliga närvaro i skapelsen, både för att själv 

förändras och för att förändra världen, det vill säga att agera utifrån insikten om Guds närvaro. 82 

Spalde uttrycker det som att söka fred i relationerna, till skapelsen, inåt, och till Gud. Att arbeta 

för rättvisa kan blir den troendes sätt att leva ut sin andlighet och målet för sann andlighet kan 

vara att minska egocentrering och stärka kärleken.83  

4.2.4  Hoppets praktiker  

Spalde bjuder in läsaren att bli del av att praktisera en mystik andlighet som förenar det inre 

med det yttre, det kontemplativa med det politiska. Hon talar om ”en mystik för alla”.84 

Mystikern ser sig som en del av en helhet och kan samverka och agera med andra av god vilja 

menar Spalde, samtidigt som hon lever i överlåtelse till Gud. Utifrån övertygelsen om att gud är 

närvarande i skapelsen och att människan är Guds medskapare menar Spalde att den kristna tron 

manar till handling. Och det är för det gemensamma goda som Spalde önskar att människorna 

ska handla. Vem som helst som lever nu kan handla, hoppet står inte till någon särskild utan till 

var och en hävdar Spalde. 85  Att handla utifrån sin kristna tro kan vara att handla som en munk, 

och Spalde skriver: ”Världen behöver fler människor som handlar som en munk och söker leva i 

                                                
78 Spalde 2017, sid. 96; Spalde 2007, sid. 9. 
79 Spalde 2019, sid. 106.  
80 Spalde 2017, sid. 177. 
81 Spalde 2017, sid. 20, 57 och 64; Spalde 2019, sid. 127. 
82 Spalde 2007, sid. 19. 
83 Spalde 2019, sid. 16-17 och 53; Spalde 2017, sid. 11. 
84 Spalde 2007, sid. 149.  
85 Spalde 2007, sid. 58-59 och 106; Spalde 2017, sid. 26.  
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samklang med kärlekens mysterium”.86 Spalde ger läsaren konkreta verktyg för att i vardagen 

kunna leva som en munk, detta inkluderar bland annat att leva i gästfrihet, vördnad inför 

skapelsen, tacksamhet, förundran, vara vaksam mot kommersiella och politiska budskap, sträva 

mot enkelhet, att öva sig i uppmärksamhet för gudsnärvaron. Andlig fördjupning är viktigt för 

Spaldes praktiserande av hopp och hon lyfter fram ett flertal kontemplativa praktiker som till 

exempel bön och meditation, men även stillhet, vila och tysthet. Kontemplativa praktiker kan 

stärka motståndet att agera genom till exempel ickevåldsmetoder, anser Spalde. Hon lyfter också 

kristna gemenskapers betydelse och att tillsammans få utforska gudsriket, till exempel genom 

dop, nattvard, förlåtelse och fredsskapande.87 Spalde inkluderar i hög grad omsorg om och 

medkänsla med natur och djur som ett gestaltande av sin mystika andlighet, och hon pekar på 

praktiker som att äta vegetariskt och att minska sin miljöpåverkan.88 

Utöver mystiker som inspirationskälla lyfter hon också profeterna. Hon vill inspirera till en 

profetisk livshållning, vilket konkret kan det innebära ett engagemang för en rättvis värld och leva 

i medkänsla. Spalde förordar ickevåld och civilolydnadsaktioner som praktiker av aktiv medkänsla 

när man ser en orättfärdighet, oavsett om det är mobbing på en skolgård eller våld i en 

konfliktsituation. Helig vrede över orättfärdighet kan innebära att ilskan ger energi till handlingar 

konstaterar Spalde. För Spalde är det också viktigt att omfamna de svåra erfarenheterna, att 

erkänna sorgen över krafter som förstör, både inom oss och utanför oss, detta kan göra att 

människan upptäcker Guds kärleksfulla närvaro och nytt hopp kan födas.89  

Spalde lyfter även betydelsen av att hjälpa varandra, oavsett religion, att hitta kraft och glädje i 

andligheten som kan stärka hoppet om en bättre värld och öka insikten om alla människors 

samhörighet. Hon citerar och hittar inspiration hos mystiker även i andra religioner än 

kristendom.90  

4.2.5  Hoppets käl lor   

Källan till den mystiska andlighet Spalde förespråkar är gudomlig närvaro inom människan och i 

skapelsen i stort. Att uppleva Guds närhet sker i stillheten liksom i handlingarna och i relationer 

till andra. Källan till hopp utgörs därmed inte enbart av det kontemplativa och inre källor, utan 

också i själva handlingen för till exempel rättvisa och fred. Hon menar att uppbyggelselitteratur 

sällan eller aldrig talar om detta trots att det enligt Spalde är en del av det bibliska arvet. 91 Spalde 

menar att hopp erfaras mitt i kampen mot världens destruktiva krafter. Att vara öppen för 

historiens konkreta verklighet, särskilt utsatta människors liv, och där få upptäcka gudsnärvaro 

                                                
86 Spalde 2019, sid. 127. 
87 Spalde 2017, sid. 17 och 60. 
88 Spalde 2007, sid. 120.  
89 Spalde 2007, sid. 103-105, 110-119 och 151-153.  
90 Spalde 2007, sid. 99.  
91 Spalde 2007, sid. 15, 41 och 93. 
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kan göra att människan får erfara den hoppets dynamik som finns i historien Grunden för denna 

hoppfulla hållning är tron på Jesus uppståndelse och på Guds rike som en konkret verklighet.92  

Kontemplativa praktiker kan så också utgöra källor till hopp för Spalde eftersom också i dessa 

kan människan upptäcka gudsnärvaron. Hon ger läsaren en rad tips så som till exempel att avsätta 

tid, att långsamt läsa och meditera över bibeltexter, våga tystnaden, och att låta kroppen stilla sig, 

att be med kroppen genom till exempel dans eller pilgrimsvandring. Hon poängterar öppenhet 

för kroppens erfarenhet och kontakten med naturen och sinnenas betydelse för att upptäcka 

gudsnärvaro. I den andlighet Spalde förespråkar är det lika viktigt att njuta av skapelsen som att 

försvara den I gemenskap med andra människor, natur och djur kan Spalde också ana 

gudsnärvaro.93 Källor till hopp är för Spalde även teologiska texter, bibeln och andra människors 

erfarenheter av Guds närvaro och andra människors kamp för gudsriket.94  

4.3 Thabo Makgoba 

4.3.1  Problembeskrivning 

Det personliga och det politiska är för Makgoba ofrånkomligen sammanflätat, och detta var 

särskilt tydligt under apartheidtiden. Som han själv uttrycker det: ”Apartheid made sure politics 

was always in your face”.95 Detta gjorde också att både universitet och kyrka under apartheid, de 

arenor där han rört sig allra mest, var knutna till politiska skeenden.96  

Makgoba skriver om det som han kallar den gamla kampen i Sydafrika mot kolonialism och 

apartheid, och den nya kampen mot de värderingar som understöddes av kolonialism och 

apartheid. Han nämner värderingar som till exempel snävt självintresse, makt, status, jakten på 

personlig vinning och materiellt välstånd på bekostnad av andra människor och planeten. Han 

frågar sig också hur nationen, familjer och klaner ska kunna hantera det lidande som präglat 

historien under generationer. Men den grundfråga han landar i är: Vad innebär det att leva med 

tro och mod i Sydafrika idag?97  

De övergripande utmaningar som Makgoba lyfter fram i dagens Sydafrika är brist på tillgång 

till mänskliga rättigheter och den ojämlika fördelningen av resurser. Han pekar på fattigdom, 

främlingsfientlighet, ekonomisk ojämlikhet, ojämlik tillgång till utbildning, bristande tillgång på 

vatten och sanitet specifikt. Han skriver också om Hiv och Aids, och om olika religiösa samfunds 

synsätt på homosexuella relationer och talar specifikt om gruvarbetares situation. Våld som ett 

generellt problem i Sydafrika och specifikt övergrepp mot kvinnor och barn liksom polisens våld 

                                                
92 Spalde 2017, sid.20-21. 
93 Spalde 2007, sid. 10, 40 och 45; Spalde 2019, sid. 23, 30 och 161. 
94 Spalde 2007, sid. 41. 
95 Makgoba 2017, sid. 59. 
96 Makgoba 2017, sid. 62. 
97 Makgoba 2017, sid. 185. 



33 

är ett annat tema. Han upprörs över det moraliska förfall han ser hos dagens politiska ledare.98 

Hans personliga erfarenheter av våld, rädsla för våld och segregering utifrån hudfärg löper som 

en röd tråd genom boken och som konkretisering av hans samhällsanalys.99 

4.3.2  Beskrivning av hopp 

Det är utifrån positionen mellan hopplöshet och hoppfullhet som Makgoba beskriver hopp. Han 

menar att livet i den moderna världen ger ytterst lite plats för att läka, men att Sydafrikas sår är 

äkta och dessa måste hanteras. Det handlar, menar Makgoba om att stå mellan känslor av 

hopplöshet och att vara hoppfull.100 Hoppet inkluderar för honom erfarenheterna av smärtan och 

det svåra. Hopp handlar om att synliggöra problem och uppmärksamma skillnader och att 

mobilisera människor att överkomma dessa, skriver han.101  

Hoppet är för Makgoba ofrånkomligen en praktik. För Makgoba handlar det om att leva ut sitt 

hopp genom att försöka förverkliga visionen, hoppets objekt. Men det är inte hoppet hos 

individen som utgör hans centrum, utan det är hoppet för Sydafrika som nation som ges det 

största utrymmet i hans text. Hoppet som bärs i relationerna mellan människor såväl bakåt i 

historien som i nutid. I berättelserna om, och i det personliga mötet med människor som gått 

före i kampen, finns hopp. 

Andliga dimensioner av hoppet uttrycks också i Makgobas text, inte minst i bönestunderna 

med och för Mandela, liksom hoppet om ett liv efter detta. Men det är det moraliska gestaltandet 

av hoppet som tydligt utgör kärnan i hur Makgoba beskriver hopp. 

4.3.3  Hoppets mål  

Som läsare kan jag tydligt och genomgående i hela boken ana Makgobas vision om det 

gemensamma goda genom ett rättvist och jämlikt samhälle. Hans favorittext i bibeln, om att alla 

må ha liv och liv i överflöd speglar detta. Hoppets mål ligger således i denna värld för Makgoba, 

snarare än i det efterkommande livet. Det han hoppas på är att alla människor ska kunna åtnjuta 

mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter, jämlikhet, rättvisa, frihet och fred.102 Ett samhälle 

präglat av värderingar som ligger till grund för ubuntu. Det vill säga värderingar där ”vi” går före 

”jag”, till skillnad från konsumtionskulturens samhälle som fokuserar på jaget och individen. Det 

hoppets mål som Makgoba uttrycker handlar om hoppet för den sydafrikanska nationen och 

världen. Det är således hoppet för kollektivet, det gemensamma, som är det centrala, men han 

skriver också att det handlar om att ge varje individ möjligheten att ta tillvara deras gudagivna 

potential och där alla en gång ska bli jämlikar och blomma för Kristus skull. Visionen är också 

konkretiserad: en ny ekonomisk tillväxt, ett stopp för sexuella övergrepp och korruption. 

                                                
98 Makgoba 2017, sid. 182. 
99 Makgoba 2017, sid. 59. 
100 Makgoba 2017, sid. 27. 
101 Makgoba 2017, sid. 188. 
102 Makgoba 2017, sid. 131, 145 och 171-176.  
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Samtidigt som livet här och nu är fokus för Makgoba så utgör livet efter detta delvis också ett 

tema i boken då den beskriver Mandelas sista tid och Mandelas andlighet.103 

4.3.4  Hoppets praktiker  

Kärnan för Makgoba är praktiserandet av hopp; att med tro och mod stå upp för och agera för 

att förverkliga visionen om ett bättre samhälle och en bättre värld. Att leva ut sitt hopp är enligt 

Makgoba att se orättvisor, sätta ord på dem och att mobilisera människor att agera. För honom är 

det således inte individens agerande som står i fokus, utan det gemensamma agerandet, såväl 

bakåt i historien som i nutid. Kyrkans agerande för hoppet är självklart för Makgoba, men då inte 

för kyrkans eller dess medlemmars skull, utan för nationen. Han beskriver sig själv som ”pastor 

of the nation”104 och i egenskap av detta är hans uppgift också att fortsättningsvis bry sig om 

fattiga och utstötta, anser han.105 Många av de praktiker Makgoba pekar på är följaktligen de som 

sker i offentligheten. Han beskriver egna offentliga uttalanden om politiska frågor och policies, 

möten med politiska nationella ledare, men även mobiliserande kampanjer, till exempel 

demonstrationståg, namnupprop och insamlingar av pengar, som han i egenskap av ärkebiskop 

drivit eller deltagit i, både i Sydafrika och på global nivå. Dessa insatser har gällt till exempel 

politiska ledares sexuella utnyttjande av kvinnor och korruption, klimatförändringar, jämlik 

tillgång till utbildning.106 Som ärkebiskop har han varit drivande och eller deltagit i den här typen 

av aktiviteter både i Sydafrika och på global nivå. Han beskriver även hur han under sin 

studenttid deltog i civilolydnadsaktioner och icke-våld mot apartheid, genom sitt då politiska 

engagemang i ANC och kristna studentrörelser.107  

Han poängterar vidare vikten av att närvara mitt i lidandet och kampen, så som till exempel 

ärkebiskop Desmund Tutu närvarande vid demonstrationer mot apartheid. Det är dock inte 

enbart sitt eget eller kyrkans handlande han lyfter fram, utan ekumeniska insatser, hela 

civilsamhällets och de religiösa samfundens agerande. Situationen i Sydafrika kräver handling av 

alla dessa aktörer.108  

I sin roll som ärkebiskop uttrycker han visionen om en bättre värld i till exempel predikningar, 

begravningstal, minnesceremonier och bönevakor, även då med direkt tilltal till politiska 

makthavare. Men Makgoba lyfter också fram egen bön, fasta och självreflektion, samt bön 

tillsammans med andra och för landets skull.109 Det egna agerandet i nära relationer, till exempel i 

att visa medkänsla, att gå bredvid någon i lidande och inför döden, att ge själavård kan också vara 

sätt på vilka man kan praktisera hopp enligt Makgoba. Eller att människor förändringar sina 

                                                
103 Makgoba 2017, sid. 147, 165, 184-188, 197 och 205-206. 
104 Makgoba 2017, sid. 180-181. 
105 Makgoba 2017, sid. 179 och 188. 
106 Makgoba 2017, sid. 76, 110, 134-135, 150 och 189.  
107 Makgoba 2017, sid. 65 och 105.  
108 Makgoba 2017, sid. 70, 178 och 184.  
109 Makgoba 2017, sid. 153. 
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värderingar till ett ”vi” istället för ett ”jag”, då först kan ett rättvist samhälle förverkligas. Han 

skriver även om betydelsen av bibliska värderingar och hur ledare i samhället måste föra fram 

dessa. Dessa värderingar menar han är gemensamma med flera andra religioner, så även ledare i 

andra religioner har ett ansvar att föra fram dessa.110 

4.3.5  Hoppets käl lor  

En helt avgörande källa för Makgobas egen andlighet är att ha hört om smärtan, rädslan, ilskan 

och motståndet, men framför allt om tron och modet, hos sina anfäder.111 Han skriver:  

”...they had a mature faith one which exuded the kind of hope which, requiring patience and 
endurance, confronts wrong and the abuse of power. ... Their faith and courage provided them 
with the resilience and resources they needed to point other to paces where they had not been. 
They can point us now to where we want to take our country and our world.”112  

Det är inte minst Nelson Mandelas agerande och andlighet som är en viktig källa till hopp för 

Makgoba. Han beskriver också beskriver Mandela som ”a beacon of hope”.113 Det är också av 

Mandela, och tidigare generationer, som han lärt sig att aldrig förlora hoppet om en bättre 

värld.114 Makgoba menar att Sydafrikas nutida konstitution är influerad av Mandelas och 

förtrycktas människors andlighet. Människor som under sin kamp fick höra bibelberättelser som 

speglade deras lidande och deras hopp. Bibelpassager om rättvisa, befrielse och respekt för 

olikheter och skapelsen. Texter som också påminner om betydelsen av den kristna processen att 

erkänna synder, bli avlöst och att beslutet om att göra gott.115  

Den egna bönen, men också bön tillsammans med andra utgör en källa till hopp för Makgoba. 

Han beskriver ett tillfälle då han som barn blev jagad av soldater i en räd i en kåkstad och 

beskriver detta som en omvändelse genom bön, då han insåg att det enbart var av Guds nåd han 

överlevde. Han lyfter också fram exempel då han blivit djupt berörd av gudstjänster som höll på 

ett tåg varje morgon av människor på väg till arbetet. I sången, bönen, predikan rymdes 

pendlarnas desperation, lidande och rädsla, men också deras hopp.116  

4.4 Trevor Hudson  

4.4.1  Problembeskrivning 

Den grundläggande problematik som Trevor Hudson förhåller sig till är den självcentrering och 

det självintresse som han menar präglar såväl individer som samhälle och som inte bara förstör 

                                                
110 Makgoba 2017, sid. 157-158, 178 och 185. 
111 Makgoba väljer själv ett könsneutralt ord, forebears, vilket vi saknar på svenska. 
112 Makgoba 2017, sid. 188. 
113 Makgoba 2017, sid. 195. 
114 Makgoba 2017, sid. 188. 
115 Makgoba 2017, sid. 176, 191 och 192. 
116 Makgoba 2017, sid. 61. 
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nära relationer, utan hela samhällen. Han skriver att essensen i apartheid var just ett slags 

legaliserat självintresse, vilket det sydafrikanska samhället än idag arbetar med att frigöra sig från 

som nation.117  

Följaktligen är Hudson också kritisk mot andlighet som bara fokuserar på inre problem, och 

inte reflekterar över de som lider i samhället. Några av de konkreta utmaningar som Trevor 

Hudson nämner är: tvångsförflyttningar av människor under apartheid, fattigdom, hemlöshet, 

drogberoende, segregering, sjukdom, depression, ekonomisk fattigdom, skilsmässor, barnlöshet, 

beroende, aggression, våld och hat. Samtidigt är han kritisk till andlighet som lägger allt fokus på 

social kamp och befrielse, men som underlåter det som han beskriver som ett bibliskt imperativ: 

den personliga omvändelsen och transformationen. En andlighet som bara fokuserar på den 

sociala kampen kan aldrig bidra till byggandet av ett rättvist samhälle präglat av medkänsla. 

Människor måste själva först förändras, menar Hudson.118 

Följaktligen är Hudson kritisk mot andlighet som bara fokuserar på inre problem, men ytterst 

lite reflekterar över de som lider i samhället. Samtidigt är han kritisk till andlighet som lägger allt 

fokus på social kamp och befrielse, men som underlåter det som han beskriver som ett bibliskt 

imperativ: den personliga omvändelsen och transformationen. En andlighet som bara fokuserar 

på den sociala kampen kan aldrig bidra till byggandet av ett rättvist samhälle präglat av 

medkänsla. Människor måste själva först förändras, menar Hudson.119  

4.4.2  Beskrivning av hopp  

Hoppet är för Hudson Guds gåva till människor i form av Jesus Kristus. För människan handlar 

det om att ta emot denna gåva.120 Hudson skriver: 

”As you open the door wider the ever-present Lord enters your room. The light from his lantern 
radiates warm rays of hope into the shabbiness around you”.121  

De goda nyheterna enligt Hudson är människan inte behöver vänta till livet efter detta med att 

ta emot denna gåva, den är redan tillgängligt för människor genom den döda och uppståndne 

Jesus närvaro i världen. Människors liv kan redan nu bli berörda av uppståndelsens kraft, också 

mitt in i lidande och utsatthet. I Jesus lidande på korset delar Gud människors lidande, menar 

Hudson, och i detta kan människor ana Guds passionerade kärlek, och hur Kristus absorberar allt 

det hemska som mänskligheten gör. Här kan människor svara an på Guds livgivande förlåtelse 

och behöver därför inte vara rädda.122 

                                                
117 Hudson 2007, sid. 670-676. 
118 Hudson 2005, sid. 32, 39-41, 116; Hudson 2005, sid. 49. 
119 Hudson 2005, sid. 49. 
120 Hudson 2007, sid. 609 och 614.  
121 Hudson 2005, sid. 121. 
122 Hudson 2007, sid. 281, 608 och 1872. 
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För Hudson är hopp nära sammanlänkat med smärta. Han driver ett konkret pilgrimsprogram 

i sin församling: Pain and hope. Programmet grundar sig på det som är hans övertygelse: i mötet 

med människor som står mitt i lidande och utsatthet kan människor söka och upptäcka hopp. 

Han betonar också att människor måste våga se sin egen smärta för att upptäcka hopp.123  

4.4.3  Hoppets mål  

Individens omvändelse till ett liv i medkänsla står i fokus för Hudson. Ett fullödigt liv innebär en 

nära relation med Gud menar Hudson, och det föder ett liv i medkänsla. Genom att öppna sig 

för den Helige ande kan människan transformeras till större Kristuslikhet, vilket innebär ett liv i 

medkänsla och engagemang för andra människor, att man släpper självcentrering och 

egenintresse och istället lägger fokus på det gemensamma goda. Att ingå i gudsriket innebär att 

människan visar andra samma medkänsla som människan mottagit av Gud. Men också att 

människan kan vara ödmjuk nog att ta emot oväntad medkänsla från grannar. Att öppna sig för 

Gud innebär att vara sig själv, att ta hand om andra, och att bli delaktig i Guds plan för hela 

samhället, anser Hudson.124 Omvändelsen är därmed inte främst för individens skull, påpekar 

han, utan för det gemensamma goda. Som han själv formulerar det: ”Indeed, our times cry out 

for a gospel-shaped spirituality that is both intensely personal and deeply aware of suffering 

neighbour.”125  

4.4.4  Hoppets praktiker   

Hudson talar om hoppets handlingar som handlingar där man kan ana gudsnärvaro. Men 

handlingarna behöver inte vara mer konkreta än att gå bredvid och i medkänsla ingå i gemenskap 

med någon i dess lidande.126 Medkänslan är inget att prestera fram, utan är en Guds gåva genom 

den helige anden, för människan kan inte själva förändra sitt hjärta, menar Hudson. Helige ande 

både utmanar till medkänsla med människor som är marginaliserade och lever i social utsatthet 

och möjliggör ett djupare engagemang i denna världens brustenhet.  Dock menar Hudson så 

finns det ingen standardmall, varje människa måste finna sitt personliga kall för hur man ska leva 

i medkänsla. Samtidigt är det viktigt, anser Hudson, att stämma av sitt kall med bibeln för att veta 

om det är Gud som kallar.127 

Hudson anser att medkänsla i praktiken kan innebära mod att tala sanning om de krafter och 

problem som förstör människors liv att börja längta efter ett samhälle präglat av rättvisa och 

medkänsla, att människor lever i Kristuslikhet och ser Kristus i alla människor. Konkret kan detta 

inbegripa till exempel att ge mat åt den som hungrar, stilla törst, välkomna främlingen, klä den 

nakne, besöka de som är sjuka och i fängelse. Men han varnar samtidigt för risken att vara en 

                                                
123 Hudson 2005, sid. 224. 
124 Hudson 2005, sid. 43-47, 91, 127, 141 och 623; Hudson 2007, sid. 173 och 1612.  
125 Hudson 2005, sid. 49. 
126 Hudson 2005, sid. 129 och 144. 
127 Hudson 2007, sid. 808, 1748, 1761 och 1788; Hudson 2005, sid. 51, 125 och 176.  
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hjälpare som i sin iver att hjälpa blir nedlåtande eller falsk. Att leva i medkänsla handlar om att 

vara tillsammans med dem som lider, och när det är lämpligt agera tillsammans för en större 

helhet.128 För Hudson handlar det också om att människan själv måste våga vara sårbar, att inte 

bara ge, utan också ta emot, det är att bli en del av gudsriket. Människan måste också våga se sitt 

eget mörker, negativa känslor och reaktioner av ilska och hat.129  

Centralt för Hudson är att aktivt praktisera reflektion genom till exempel bön och bibelläsning 

som kan leda till en andlig fördjupning och att människan upptäcker gudsnärvaro, i detta är han 

uttalat inspirerad av Ignatius av Loyola. Han talar också om vördnadsfull närvaro, 

uppmärksamhet i nuet och om barnlik förundran, vilket kan nås genom att till exempel avsätta tid 

till att göra ingenting.130  

4.4.5  Hoppets käl lor  

Hudson lyfter fram hur mötet med människor i utsatthet kan bli ett möte med hopp. Människor 

som trots sin utsatthet vägrar fastna i hjälplöshet och förtvivlan blir till signs of hope skriver 

Hudson.131 Hoppets centrala källa är således för Hudson det personliga mötet med smärtan som 

finns i samhället. Genom det personliga mötet kan människan upptäcka att grannen är en Guds 

avbild och någon i vilken Kristus finns och medkänsla utvecklas. Den korsfästne och uppståndne 

Kristus möter människor i mötet med de som lider. Hudson lyfter även fram hur mötet med 

människor som lever sina liv i medkänsla i sin lokala kontext (till exempel serverar mat i soppkök, 

arbetar på hospice, arbetar med hemlösa) kan bli ett möte med hopp. Det kan också ge en ökad 

medvetenhet om hur man själv i sitt eget liv kan göra skillnad i ett land som är sönderslitet av 

segregering och lidande.132 

Det är dock inte bara mötet med människor som gudsnärvaron kan upptäckas och skapa 

omvändelse till ett liv i medkänsla, utan också reflektionen över mötet genom till exempel en 

stunds tystnad, bibelmeditation, att lyssna på musik, bön eller samtal med andra. Eller i skapelsen, 

i predikan och lärande i kyrkan, i nattvarden, i känslor, i händelser, i utgivandet av vårt eget liv.133 

Att leva med Gud innebär alltid för Hudson att leva också i gemenskap med andra människor. 

Han menar att detta är en biblisk visdom som också har sin motsvarighet i det afrikanska 

ordspråket: ”A person becomes a person through other people.”134 

                                                
128 Hudson 2005, sid. 44 och 201-205; Hudson 2007, sid. 2028 och 2083. 
129 Hudson 2005, sid. 125; Hudson 2007, sid. 627. 
130 Hudson 2005, sid. 68-70, 141-148; Hudson 2007, sid. 1578. 
131 Hudson 2005, sid. 40-41 och 199; Hudson 2007, sid. 1357. 
132 Hudson 2007, sid. 534, 538 och 1918; Hudson 2005, sid. 38-52, 105, 149 och 159. 
133 Hudson 2005, sid. 171; Hudson 2007, sid. 1555. 
134 Hudson 2007, sid. 1157. Hudson benämner inte själv detta ordspråk som ett uttryck för ubuntu, vilket vanligtvis 
brukar göras. 
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4.5 Analys av resultaten 

I detta avsnitt analyserar jag de fyra författarnas syn på hopp i relation till studiens syfte och 

frågeställningar och med det raster som den teoretiska modell om ansvarsfullt hopp jag 

formulerade i kapitel 2 utgör (figur 1). 

 

 
Figur 1 En teoretisk modell för ansvarsfullt hopp (visas även i kapitel två). 

4.5.1  Ansvars ful l t  kris te t  hopp  

Aspekter som jag i min teoretiska modell om ansvarsfullt hopp benämnt som ansvarsfullt hopp 

återfinns hos samtliga författare. Det innebär att de förmedlar ett hopp där livets sårbarheter och 

begränsningar inte slätas över samtidigt som man söker efter möjligheterna. De skriver nämligen 

alla om livets och/eller samhällets sårbarheter och utmaningar, om än med olika fokus, samtidigt 

som de ger läsaren inspiration eller redskap till att upptäcka möjliga vägar framåt.  

Det som skiljer författarna åt i förmedlingen av ett ansvarsfullt hopp är om de använder ett 

teologiskt språkbruk för det ansvarsfulla hoppet eller inte. Spalde och Makgoba resonerar inte 

explicit om korset och uppståndelsen, vilket både Sjödin och Hudson däremot gör (dock med 

olika betoning) i enlighet med modellen om ansvarsfullt hopp. Sjödin och Hudson enas i att 

framställa korset som en bild för och en påminnelse om Guds närvaro i livets lidande och 

sprickor. Hudson lyfter också fram Guds förlåtelse för människors handlingar genom Jesus död 

och uppståndelse. Hos Sjödin anas implicit korset som en symbol för uppståndelseljuset som 

tränger in i mörkret. Hudson å sin sida är mer explicit och benämner uppståndelsen som en kraft 

mitt i lidandet.  
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4.5.2  Makro -  mikro,  utmaningar på o l ika nivåer  

I modellen om ansvarsfullt hopp framhålls att hoppet har bäring på såväl mikro- som 

makrosocialnivå. I ett försök att besvara forskningsfrågan om hur författarna förhåller sig till sina 

respektive kontexter när de förmedlar hopp har jag ringat in deras olika problembeskrivningar. 

Läsningen av källmaterialet har visat att de fyra författarna tar sin utgångspunkt i helt eller delvis 

olika problemformuleringar om vad som är livets eller samhällets sårbarheter eller utmaningar.  

I Spaldes och Makgobas förmedling av hopp blir detta särskilt tydligt eftersom de kopplar 

samman den egna personliga erfarenheten av olika utmaningar i livet med de utmaningar som 

samhället och/eller världen står inför. Jag vill påstå att de inte bara länkar samman mikro- med 

makrosocial nivå, utan utmanar den uppdelningen. När Makgoba visar på hur apartheid som 

politiskt system hela tiden påverkade hans uppväxt på en mikrosocial nivå, och än idag påverkar 

människors livsvillkor, visar han att en uppdelning mellan mikro- och makrosocial nivå inte är 

möjlig för honom.  

Men Spalde och Makgoba utmanar inte bara uppdelningen mikro/makro, utan även 

uppdelningen mellan inre/andligt från yttre/samhälleligt. Detta blir tydligt till exempel i 

Makgobas sätt att framställa sin roll som religiös ledare och religiösa ledares betydelse i 

samhällsdebatten. Han rör sig i det samhälleliga och makrosociala, framför allt de nationella 

utmaningarna i Sydafrika, och det framstår som självklart att kyrkan tillsammans med andra bär 

ett ansvar för att ta sig an dessa problem. Uppdelning mellan andligt och samhälleligt, religiöst 

och sekulärt, är således inte relevant för Makgobas sätt att förmedla hopp. Spalde å sin sida mer 

explicit. Hon kritiserar tydligt en sådan kyrklig och teologisk uppdelning mellan andligt och 

världsligt/samhälleligt. I hennes sätt att förmedla hopp förenar hon dessutom på ett tydligt sätt 

det inre med det yttre, det andliga med det moraliska, och flödet däremellan. Hon lyfter fram 

kontemplativa praktiker som vägar till samhällsengagemang. Spalde är den av de fyra författarna 

som allra tydligast förenar mikro- med makrosocial, inre andliga med det yttre samhälleliga. 

Hennes kritik av inomkyrkliga praktiker, så som till exempel bruket av gudsbilder som är 

patriarkala och som hon hävdar skiljer Gud och andligheten från världen ingår i denna kritik. 

Denna koppling mellan inre/andlig och yttre/samhällelig saknas helt i den teoretiska modellen 

för ansvarsfullt hopp.  

Även Hudson är kritisk till en andlighet som separerar inre andliga problem från samhällets 

utmaningar. Hans perspektiv är dock snarare inifrån och ut, inte som hos Spalde ett flöde fram 

och åter mellan det inre och det yttre. När Hudson hävdar att människors självcentrering och 

självintresse har tagit samhälleliga proportioner genom apartheidsystemet lägger han på ett 

samhälleligt raster på en fråga som han i grunden bearbetar som andlig. Även om Sjödin kort i en 

av böckerna nämner sitt sociala/diakonala församlingsarbete så är det inte här hans fokus ligger. 

Han rör sig nästan inte alls på en samhällsnivå, utan skriver om det vardagliga livet för individen 

och interaktionen med de närmaste, och de inre existentiella problemen och sökandet efter ett 
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språk för en tro som rymmer ett ansvarigt hopp i enlighet med modellen om ansvarsfullt hopp. 

Även om han ser de existentiella och andliga utmaningarna, och bristen på språk för andlighet 

som ett samhällsproblem så är det uteslutande på en mikrosocial nivå han rör sig.  

Sammanfattningsvis tillför källtextläsningen ytterligare en dimension till modellen om 

ansvarsfullt hopp, utöver makro- och mikro, nämligen den inre/andliga och dess koppling till det 

yttre/samhälleliga. Värt att notera är också att vissa av författarna utmanar uppdelningen, eller 

kopplar starkare samman, makro- och mikronivå än vad modellen gör gällande. 

4.5.3  Målet  är inte  al l t id g ive t ,  men det  är hoppet  

När Makgoba och Spalde förmedlar hopp pekar de på ett mer holistiskt mål för hoppet än Sjödin 

och Hudson. Makgobas vision om det gemensamma goda inkluderar hela samhället, nationen, 

världen och i Spaldes vision om gudsriket använder hon det holistiska uttrycket fred i 

relationerna; till Gud, människor, skapelsen, och fred inåt med sig själv. Deras mål för hoppet 

ligger i linje med modellen om ansvarsfullt hopp där målet bland annat kan vara en blomstrande 

planet, där individens goda är tätt sammanlänkat med det goda för helheten. Däremot lägger 

Makgoba ingen stor vikt vid att inkludera naturen i denna helhet, mer än att han i förbigående till 

exempel nämner sitt deltagande i en politisk påverkanskampanj för klimatet. För Spalde är dock 

naturen, djuren, allt skapat, en självklar del i visionen om gudsriket, i likhet med modellen för 

ansvarsfullt hopp. 

Varken Sjödins eller Hudsons texter visar på ett det holistiska mål som den teoretiska 

modellen ger uttryck för. Eftersom Sjödin är den av författarna som allra tydligast håller sig till 

individens och de nära relationernas arena blir hoppets mål också knutet dit. Hoppets mål blir ett 

slags helande av relationen mellan individen och Gud eftersom det är gudsnärvaron och 

livskraften i detta som Sjödin vill förmedla, inte minst när livet gått sönder. Men han inkluderar 

även helandet av individens relation till sig själv och sitt eget förhållningssätt till livet och 

livspusslandet. Hela relationer som mål för hoppet finns inte med i modellen om ansvarsfullt 

hopp, utan bidrar till dess utveckling.  

Liksom Sjödin vill Hudson peka på möjligheten för individen att släppa självcentrering. Men 

då hoppets mål för Hudson är individens omvändelse till medkänsla till andra människor (genom 

ett helt liv i relation med Gud), strävar han till skillnad från Sjödin att vilja dra individen in mot 

det samhälleliga, det som i den teoretiska modellen om ansvarsfullt hopp omtalas som det 

makrosociala. Detta blir också tydligt när han betonar att individens omvändelse inte sker för 

individens skull, utan för det gemensamma goda.  

Helt i linje med den teoretiska modellen hävdar Spalde att visionen om gudsriket inte kan vara 

knutet till färdiga visioner, eftersom gudsriket enligt Spalde är en dynamisk process. Hudson och 

Sjödin däremot kommenterar inte huruvida hoppets mål bör vara knutet till konkreta visioner 

eller inte, och ger inte heller några konkreta visioner. Detta gör dock Makgoba, vars hopp är 
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delvis är knutet till olika konkreta visioner, delvis politiska, om hur ett nytt och jämlikt samhälle 

ska se ut. Samtidigt förespråkar han, i likhet med modellen om ansvarsfullt hopp, att hoppet kan 

innebära att människor omtolkar och rekonstruerar berättelser om dåtiden för att finna nya 

visioner om framtiden. 

Alla fyra författare har livet på jorden i främsta rummet när de skriver om hopp. Därför utgör 

livet efter detta inte deras är hoppets främsta mål. Makgoba och Sjödin lyfter dock betydelsen av 

visionen om livet efter detta, men då snarast som ett av flera mål, och inte som det främsta. 

Hoppets mål som ett liv efter döden finns inte alls med i modellen.  

Sammanfattningsvis bidrar källtextläsningen till fler beskrivningar av vad som kan utgöra 

hoppets mål, nämligen: hela relationer och livet efter detta. 

4.5.4  Praktiker av hopp  

De fyra författarna föreslår olika praktiker av hopp, men de lyfter samtliga fram något om hopp 

som levnadssätt i vardagen och som olika former av andlig fördjupning. Analysen redovisas 

under underrubrikerna Stå upp för Gudsriket, Levnadssätt, Berätta om hopp, Minnas de som gått före och 

Andlig fördjupning. 

Stå upp för Gudsriket   

För Spalde och Makgoba kan hopp i överensstämmelse med modellen om ansvarsfullt hopp 

praktiseras såväl andligt som moraliskt, även om Makgoba inte lägger lika stor vikt vid det andliga 

praktiserandet av hopp som Spalde gör. Makgoba är den som lägger allra störst tonvikt på det 

moraliska handlandet, även om det andliga praktiserandet ligger som en underliggande 

självklarhet i hans beskrivningar av Sydafrika och dess utmaningar. Spalde däremot lägger lika 

stor vikt vid det moraliska som det andliga. För Makgoba är det den yttre samhällssituationen 

som avkräver människorna handling, medan Spalde å sin sida framställer att handlingen antingen 

kan manas fram utifrån, eller inifrån ur gudsmötet.  

Till det andliga och moraliska handlade adderar de politiskt agerande som ett hoppets praktik 

(som jag också påpekat tidigare i deras beskrivningar av hopp), och utvecklar därmed modellen 

för ansvarsfullt hopp. Makgoba och Spalde förmedlar ett hopp som kan praktiseras genom aktivt 

motstånd mot destruktiv maktutövning på såväl mikro- som makrosocial nivå. Både Makgoba 

och Spalde betonar nämligen båda hoppets offentliga gestaltning genom till exempel icke-

våldsaktioner, civilolydnad, att höja sin profetiska röst. Spalde talar som enskild individ, men 

uppmuntrar läsaren att ingå i kyrkliga och ekumeniska nätverk. För Makgoba handlar det om att 

höja sin röst som ärkebiskop i den anglikanska kyrkan, att mobilisera människor och ingå i 

ekumeniska eller interreligiösa samarbeten. I egenskap av religiös ledare på nationell nivå som 

ärkebiskop och som företrädare för den anglikanska kyrkan kan Makgoba lyfta motståndet också 

till nationell och internationell politisk nivå. Han för därmed in ytterligare samhälleliga nivåer, 

men också interreligiösa perspektiv, som saknas modellen. Det andliga rummet och riterna lyfts 
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av Makgoba i dessa sammanhang inte framför allt som andliga fördjupande praktiker i avseendet 

inre andlighet, utan som praktiker för politisk påverkan. Spalde kopplar också andliga praktiker 

till motstånd, men mer som källor än som praktik som en politisk påverkan. 

Levnadssät t  

Erkänn sårbarheten - I enlighet med modellen om ansvarsfullt hopp hävdar alla fyra författare att 

erkänna sårbarheten (det egna livets eller samhällets sårbarhet), är ett sätt att praktisera hopp. 

Deras skilda fokus gör dock att de lyfter fram olika former av sårbarhet. Den sårbarhet Makgoba 

erkänner är samhällets, Sjödin framför allt sårbarheten i varje människas liv, medan Spalde 

förenar världens och den enskilda människans sårbarhet, och Hudson adderar samhällets till 

individens egen sårbarhet.  

Visa medkänsla - I överensstämmelse med modellen om ansvarsfullt hopp skriver Hudson, 

Makgoba och Spalde om att visa medkänsla med andra människor som ett sätt att praktisera 

hopp. Men medan Hudson beskriver medkänsla som att se Kristus i alla människor, beskriver 

Spalde det som att öppna sitt hjärta så mycket som möjligt för den andre och att medkänsla är en 

aktiv handling som kan gestaltas till exempel i icke-våld. Till skillnad från Hudson och Makgoba 

adderar Spalde självmedkänsla och medkänsla med naturen och djuren, vilket utvecklar modellen 

om hopp som endast inkluderar medkänsla med andra människor. Sjödin betonar inte explicit 

medkänsla som ett sätt att praktisera hopp. 

Gå in i gemenskap - Både Spalde och Hudson lyfter fram att gå in i gemenskap eller relation 

med en annan människa som sätt att praktisera hopp, och att detta kan innebära att man själv 

förändras. Detta finns också i modellen. Även om också Sjödins och Makgobas texter är fulla av 

berättelser som gestaltar detta så är det inte som en aktiv praktik av hopp de framställer det. 

Makgoba riktar istället in sig på den som han anser nödvändiga förändringen av värderingar så att 

gemenskapen stärks, att ”vi” stärks. Detta kan i sin tur leda till en förändrad praktik som är helt 

avgörande för ett rättvist samhälle enligt honom. 

Det finns hos Hudson, Spalde och Makgoba en medvetenhet om asymmetrin i relationerna 

som också betonas i modellen om ansvarsfullt hopp. Hudson visar på risken med att som 

”hjälpare” bli nedlåtande och frånta en annan människa dess egen handlingsförmåga. Ändå 

präglas hans resonemang av ett ”vi” som har möjlighet att engagera sig för ett ”dem”. Det 

framställs inte som en gemenskap i ömsesidig aktning på samma sätt som hos Spalde och 

Makgoba. 

Lev hållbart och förändra värderingar - Medan alla författare på olika sätt kan sägas förespråka ett 

hållbart sätt att leva så är Spalde är den enda som i detta inkluderar ekologisk hållbarhet (till 

exempel äta vegetariskt, leva enkelt, minska sin miljöpåverkan). Detta återfinns inte i modellen. 

I likhet med Spalde kritiserar Makgoba konsumtionssamhället, men istället för 

livsstilsförändringar lyfter han fram nödvändigheten av att förändra värderingar, bort från ”jag-
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centrering” till de värderingar som ligger till grund för ubuntu, där det kollektiva och gemensamma 

utgör grunden. Värderingsförändringar (som ett av flera levnadssätt) finns inte beskrivet i 

modellen om ansvarsfullt hopp. 

Berätta om hopp  

Ingen av författarna lyfter fram att berätta om hopp som ett konkret exempel på hur hopp kan 

praktiseras. Även om författarnas egna berättelser kan sägas utgöra berättelser om hopp så är det 

framför allt Sjödin som helt igenom bygger sina egna texter på egna erfarenheter om hopp. 

Makgoba å sin sida är den som allra tydligast gör det detta som modellen om ansvarsfullt hopp 

lyfter fram i hoppets mål, att hoppet kan innebära att berättelser måste omtolkas, rekonstrueras 

och omskapas tillsammans med andra. Detta kan öppna för handling, engagemang och ny 

visioner. 

Minnas de som gått  före  

Modellen för ansvarsfullt hopp beskriver en av hoppets praktiker som att minnas de som gått 

före i kampen för gudsriket. Detta återfinns tydligt i Makgobas texter när han genomgående lyfter 

människor som gått före honom i kampen för rättvisa. Beskrivningar av och sätt att förhålla sig 

att människor dött utgör ett centralt tema i Sjödins böcker, men dessa personer framställs inte 

som personer som gått i en kamp för gudsriket. Källtextläsningen bidrar här inte med något nytt 

till modellen. 

Andlig fördjupning  

Visserligen finns bön med i modellen om ansvarsfullt hopp, som ett förhållningssätt och 

levnadssätt. Men till skillnad från modellen förmedlar samtliga fyra författare tydligt att andlig 

fördjupning är ett sätt att praktisera hopp. De betonar visserligen olika praktiker och lägger olika 

vikt vid betydelsen av den andliga fördjupningen. Utifrån den mystika andlighet Spalde inspireras 

av är det också hon som lägger störst vikt vid kontemplativa praktiker som uttryck för hopp. 

Medan hon menar att kontemplativa praktiker kan stärka motståndet i form av till exempel 

ickevåld, tar Makgoba de andliga praktikerna ytterligare ett steg ut i ett offentligt rum. Han 

uttrycker det som att andlig fördjupning inte enbart som något som stärker motståndet, utan att 

till exempel bön, fasta, predikan, begravningstal, bönevaka, i sig kan vara uttryck för en utåtriktad 

handling med syfte att påverka politiska skeenden. 

Såväl Spalde som Hudson förmedlar hopp som kan gestaltas genom att inta förhållningssätt av 

förundran, att se det sköna, känna tacksamhet och vördnad. Men Spalde är ensam om att konkret 

lyfta ilskan som ett viktigt redskap för hopp. Spalde och Sjödin lyfter in det kroppsliga som en 

viktig aspekt av det andliga, och båda lyfter ritens betydelse för hoppet. Sjödin skriver framför allt 

om vardagliga, icke-kyrkliga, riter. Sjödin är också den som skriver om att i vardagen skapa rum 

för hopp, inte enbart som en andlig utan också en fysisk praktik genom att hålla ytor fria och 
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tomma i livet, minska livsstressen eller vila, kan människan upptäcka hopp. Men han betonar 

också att dessa rum för hopp kan komma till en då livet går sönder, alltså då inte som människans 

egna aktiva praktik. Detta finns inte med modellen om ansvarsfullt hopp utan bidrar till dess 

utveckling. 

Sammanfattningsvis bidrar läsningen av källtexterna till att synliggöra fler praktiker av hopp 

som inte återfinns i modellen för ansvarsfullt hopp, nämligen att hoppet inte bara kan praktiseras 

andligt och moraliskt, utan också politiskt. Källtextläsningen synliggör också fler levnadssätt än 

vad modellen rymmer (leva ekologiskt hållbart, förändra värderingar, visa medkänsla inte enbart 

till andra människor, utan också till natur och djur), samt att hoppet kan praktiseras som andlig 

fördjupning. 

4.5.5  Källor t i l l  hopp 

Praktiken som käl la 

Spalde, Makgoba, liksom Hudson betonar betydelsen av det egna och andra människors agerande 

som en källa till hopp, något som också återfinns i modellen om ansvarsfullt hopp.  

Andlig fördjupning 

Även om Spalde är den som rör sig allra djupast ner i den mystika teologin och den mystika 

erfarenheten av Gud genom kontemplativa praktiker, vidgar alla fyra författare modellen om 

ansvarsfullt hopp genom att framhäva olika former av andlig fördjupning som viktiga källor till 

hopp. De lyfter fram till exempel meditation, bön, bibelläsning, riter, men även medveten 

reflektion över dagen och läsning av annan litteratur. Av dessa uttryck för andlig fördjupning 

nämns modellen endast bönen, då som en praktik av hopp, inte som en källa till hopp. 

Ana Gudsnärvaro  

Att ana Guds närvaro som en källa till hopp är inget som beskrivs i modellen för ansvarsfullt 

hopp. Detta beskriver dock samtliga fyra författare som en viktig källa till hopp. De beskriver hur 

de kan ana Guds närvaro i händelser eller andra människor så som till exempel förebilder eller 

människor som gått före i kampen, eller människor som lever i utsatthet. Alla utom Makgoba 

lyfter också gudsnärvaron i naturen.  

Hos Sjödin och Hudson kan dessa källor liknas med modellens beskrivning av glimtar av 

hoppets mål, även om de inte anser att hoppets mål är detsamma som modellen: en blomstrande 

planet. Medan Makgoba och Spalde å sin sida har samma mål för hoppet som modellen så 

framställer de inte den anade gudsnärvaron som glimtar av detta mål.  

Sammanfattningsvis bidrar källtextläsningen till fler beskrivningar av hoppets källor: fler 

exempel på andlig fördjupning ges och att ana Guds närvaro beskrivs som en viktig källa till 

hopp. 
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4.5.6  Individens dygd e l l er  en kraf t  i  re lat ionerna? 

Författarna skiljer sig åt i synen på vad hoppet är och förhåller sig därmed olika till den spänning 

som återfinns i den teoretiska modellen om ansvarsfullt hopp, spänningen mellan hoppet som en 

individens dygd eller som en kraft i det relationella, som hopp i samarbete mellan människor.  

Visserligen kan hoppet för både Sjödin och Hudson leda till praktik, men ingen av dem 

framställer hoppet som en individens dygd. Inte heller beskriver de hoppet som en kraft i det 

relationella så som modellen gör gällande. Visserligen beskriver Sjödin hoppet som en kraft i 

relationen, men enbart i relationen mellan Gud och människa, han inkluderar inte relationer till 

andra människor och till skapelsen i sitt sätt att beskriva hopp. Hudsons beskrivning av hopp 

som gåvan Jesus Kristus kan inte heller sättas in i resonemanget om modellens motsättning.  

Spalde och Makgoba beskriver hoppet på ett sätt som skulle kunna liknas vid modellens 

beskrivning av hoppet som en teologisk dygd som stärker till moraliskt, såväl som andligt 

agerande. För Spalde hänger det inre andliga ofrånkomligen samman med individens moraliska 

handlande, och för Makgoba är hoppet ofrånkomligen en praktik, likt en dygd. Hos honom finns 

dock inget som tyder på att han uppfattar att en dygd är något internaliserat i individen, vilket 

modellen för ansvarsfullt hopp gör gällande, snarare beskrivs dygden av honom som något som 

bärs kollektivt. Spalde däremot beskriver hoppet mer som en dygd och en praktik som kan bäras 

av individen, också utan ett närvarande kollektiv eller en gemenskap. 

Samtidigt bidrar Spalde och Makgobas resonemang till att överbrygga den spänning som finns 

i modellen om ansvarsfullt hopp mellan att hoppet antingen är en individens dygd eller en kraft i 

det relationella. De framställer nämligen hoppet som både och. Värt att notera är dock att Spalde 

och Makgoba lägger tyngdpunkten på olika relationer när de framställer hopp som en kraft i det 

relationella. Även om relationen till Gud finns i Makgobas beskrivning av hopp, så ligger 

tyngdpunkten tydligt på mellanmänskliga relationer. Medan Spaldes framställning av hoppet som 

en kraft i det relationella snarare lägger tyngdpunkten på relationen människa och Gud. Här ligger 

Spalde således närmare Sjödin än Makgoba. Både Spalde och Sjödin beskriver hoppet som en 

kraft för människan att upptäcka. Hur denna kraft verkar beskrivs dock olika av Spalde och 

Sjödin. För Sjödin ligger hoppet i att upptäcka gudsnärvaron, att få kontakt med denna livskraft 

och upptäcka relationen till Gud. Medan Spalde hävdar att kraften är befriande, då den föder en 

vördnad för livet, en kraft som människor kan samverka med i sitt handlande för en bättre värld. 

Även om Spalde skriver mest om relationen mellan Gud och människa inkluderar hon tydligt, till 

skillnad från Sjödin och i analogi med hur hopp beskrivs som en kraft i det relationella (i den ena 

sidan av motsättningen i modellen), inte bara relationen mellan Gud och människa och 

mellanmänskliga relationer, utan även relationen mellan människa och natur). Denna aspekt 

saknas hos de tre övriga författarna. 
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När jag i min källmaterialläsning sökte efter hur författarna förhöll sig till spänningen i den 

teoretiska modellen om ansvarsfullt hopp fann jag inte bara olika beskrivningar av hoppet 

generellt, utan också att författarna lyfter fram olika aktörer som kan praktisera hopp.  

Spalde betonar att alla, vem som helst, kan agera för hopp, dock hon lyfter i likhet med 

Makgoba och Hudson också betydelsen av gemenskap och inte minst kristen gemenskap för att 

praktisera hopp. Vidare lyfter Makgoba och Spalde också båda fram interreligiös samverkan och 

civilsamhällesaktörer i stort som aktörer för hopp. Hudson å sin sida nämner inte andra än 

kristna individer, eller kristna gemenskaper, som aktörer för hopp. Medan Sjödin skriver om 

individens praktik utan att gå in på vem eller vilka som kan praktisera hopp. 

Sammanfattningsvis bidrar läsningen av källtexterna till att överbrygga spänningen som 

återfinns i modellen för ansvarsfullt hopp. Läsningen bidrar också till att vidga föreställningen om 

vem eller vilka som kan praktisera hopp. 

4.6 Kontextens betydelse  

Det är nu dags att kontextualisera den analys av källmaterialet jag gjort och diskutera möjliga 

förklaringar till författarnas delvis skilda, delvis liknande sätt att förmedla hopp. I min studie har 

jag funnit vissa likheter mellan hur de fyra författarna förmedlar kristet hopp, oavsett vilket land 

de verkar i. Det visar att olika länders kontexter inte självklart innebär att författare förmedlar 

hopp på olika sätt. Den mest framträdande likheten mellan hur de fyra författarnas förmedlar 

hopp är deras grundläggande utgångspunkt när de beskriver kristet hopp. Alla förmedlar ett 

ansvarsfullt kristet hopp i likhet med den teoretiska modellen för ansvarsfullt hopp. Det vill säga 

ansvarsfullt hopp i betydelsen att de inkluderar såväl sårbarheter som möjligheter. Även om 

samtliga inte uttryckligen beskriver denna spänning och relation mellan det smärtsamma och det 

positivt framåtblickande i termer av Jesus död på korset och uppståndelse, så utgör detta ändå 

implicit en grund för deras sätt att beskriva hopp. Med avstamp i denna gemensamma 

utgångspunkt är de också enade i att hopp kan praktiseras genom olika levnadssätt. Dessa 

levnadssätt inkluderar för alla att erkänna sårbarheten, men också att på olika sätt leva hållbart 

dock med olika formuleringar och betoningar.  

I min studie har jag vidare funnit att även om författarna förmedlar hopp utifrån olika 

problembeskrivningar, så finns det en utmaning i samtiden som samtliga författare anser 

undergräver hoppet och som de vill svara an på när de förmedlar hopp, nämligen något som 

skulle kunna sammanfattas som: individualism med tillhörande självcentrering. Författarna 

formulerar det hela på olika sätt, några explicit och andra mer implicit, till exempel som 

konsumtionssamhällets livsstil, avsaknaden av medvetenhet om att tillhöra Guds större 

sammanhang, frånvaro av liv i ömsesidighet mellan människor och i relation till skapelsen i stort. 

Orsaken till detta problem och hur det ska hanteras skiljer sig dock åt. Problemet med 
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individualism och självcentrering är således framträdande även för författarna i Sydafrika, ett land 

där ubuntu som världsåskådning har präglat mycket av kulturen. Här finns en gemensam utmaning 

som förenar Sydafrika och Sverige i en globaliserad tid och som författarna vill bearbeta och 

utmana för att uppnå en förändring med hjälp av kristet hopp. Förändring till exempel mot en 

blomstrande planet, tillhörighet till ett ”vi”, en relation med en närvarande Gud vilket kan öka 

medkänsla med såväl andra, naturen som sig själv.  

Samtliga fyra författare för fram betydelsen av andlig fördjupning för hoppet, både som källa 

till hopp och som praktik av hopp. Även om de samhälleliga utmaningarna i Sydafrika kan sägas 

vara mer akuta och påtagliga vad gäller social och ekonomisk ojämlikhet, än i Sverige, så är 

Hudsons ingång till hoppet det inre/andliga, i den personliga relationen till Jesus Kristus. 

Hudsons uppbyggelselitteratur visar på att hoppet även i en kontext med stora sociala utmaningar 

kan förmedlas inte bara i relation till dess samhälleliga svårigheter, utan också i relation till det 

inre/andliga.  

Ovan beskrivna likheter i hur författarna förmedlar hopp visar att det finns beröringspunkter 

mellan de hur författarna förmedlar hopp och formulerar teologi om hopp mellan de ländernas 

olika kontexter. Man skulle också kunna uttrycka det som att likheterna i författarnas sätt att 

förmedla hopp speglar att kontexter och kulturer i en globaliserad tid inte längre självklart är 

bundna till en specifik plats.  

Även om den uppbyggelselitteratur jag studerat inte i någon större omfattning når mellan olika 

länders kontexter, så uppstår en interkulturell teologi om hopp när jag sätter författarnas texter i 

dialog med varandra. Därmed inte sagt att en interkulturell teologi om hopp skulle kunna se 

annorlunda ut i mötet mellan texter av författare från andra länder. Sverige och Sydafrika utgör 

två relativt sätt väl utvecklade länder (Sydafrika som en av BRICS-länderna), vilket kan antas 

påverka hur hopp förmedlas. Den litteratur jag läst från Sydafrika är också framför allt skriven för 

en engelsktalande medelklass, som delvis står inför andra slags utmaningar än andra grupper i 

Sydafrika. 
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5. Diskussion 

Jag presenterar i detta kapitel mina huvudsakliga slutsatser om hur kristet hopp förmedlas i 

uppbyggelselitteratur. Jag visar också hur min studie bidrar till utvecklingen av en interkulturell 

teori om kristet hopp. Avslutningsvis ger jag en sammanfattning av studiens bidrag, samt förslag 

på fortsatt forskning. 

5.1 En interkulturell teori om kristet hopp 

I min analys av källmaterialet, presenterat i kapitel fyra (avsnitt 4.5), har jag pekat på fler och 

delvis korrigerade möjliga mål, källor och praktiker i den teoretiska modell om ansvarsfullt hopp 

som jag formade i kapitel två utifrån Ellen Ott Marshalls och Joretta Marshalls teorier. Här följer 

ett resonemang om de mer genomgripande utvecklingarna av modellen som jag genom min 

källtextläsning kan göra, mitt resonemang illustreras i figur 2. Jag argumenterar slutligen för att 

min teoriutveckling resulterar i en interkulturell teori om kristet hopp illustrerad i figur 3.  
 

 

Figur 2. 

Då samtliga fyra författare till mitt källmaterial lyfter fram andlig fördjupning både som en av 

hoppets praktiker och som en källa till hopp utvecklar deras tankar teorin genom att addera 
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dimensionen: andlig/inre. Illustrationen i figur 2 ovan visar författarnas olika positioner och vilken 

eventuell riktning de önskar dra läsaren i. Sjödin skriver framför allt om det inre/andliga 

dimensionerna i en mikrosocial kontext och är oroad över att människor i hans samtid saknar 

språk för andliga och inre existentiella frågor, och hans önskan är att bidra med ett sådant språk. 

Man kan uttrycka detta som att Sjödin vill dra läsaren inåt till inre/andliga dimensionerna 

(blå/diagonala pilar). Medan Hudson å sin sida vill dra läsaren åt motsatta håll. Han vill nämligen 

addera de yttre/samhälleliga dimensionerna till de inre/andliga som han menar ofta dominerar 

den kyrklighet och teologi han mött och vill utveckla. Hudson vill även dra läsaren från att enbart 

befinna sig i det mikrosociala mot ett engagemang i samhället, dock inte fullt ut till makronivå, 

men likväl större än det egna kvarteret eller församlingen (gröna/vertikala pilar). Makgoba är den 

som allra tydligast förmedlar hopp som svar på utmaningar på en makrosocial nivå, samt i en 

yttre/samhällelig dimension och utan tydligt budskap om att vilja dra läsaren åt något annat håll 

än att stanna där. Spalde är den som står i mitten när hon förmedlar hopp, som allra tydligast vill 

förena de andliga/inre dimensionerna med de yttre/samhälleliga, samt förena mikro- och 

makrosocial nivå. Hon vill också förmå läsaren att göra samma koppling med inspiration från den 

mystika teologi hon format. Spalde är också den som allra tydligast förenar det individuella med 

det relationella tydligast (röda/horisontella pilar). 

Det är påtagligt att författarnas nationella kontext inte är avgörande för hur de förmedlar 

hopp och hur de följaktligen placerar sig i modellen (figur 2). Hudson och Sjödin står varandra 

ganska nära, liksom Spalde och Makgoba. Utöver ländernas kontexter väljer jag därför att 

diskutera resultaten utifrån andra kompletterande parametrar som skulle kunna förklara 

olikheterna i hur författarna förmedlar hopp, nämligen: samfundstillhörighet, egna 

livserfarenheter, teologisk ansats och målgrupp. 

I såväl metodistisk som pentakostal tradition utgör den personliga relationen till Jesus och den 

Helige Ande själva grunden för tron, vilket skulle kunna förklara varför Hudson (metodist) och 

Sjödin (pingstvän) placerar sig närmare varandra och närmare det inre/andliga i modellen än 

Makgoba och Spalde. Intresset för mystik andlighet som Hudson och Spalde delar (och som gör 

att Spalde befinner sig närmare det inre/andliga än Makgoba), skulle kunna förklaras med det 

växande intresset för mystik andlighet inom den lutherska kyrkan i Sverige. Makgobas placering i 

det yttre/samhälleliga ligger helt i linje med den ”svarta”135 anglikanska kyrkans tradition, tydligast 

personifierad i ärkebiskop Desmund Tutu, i Sydafrika som präglats av ett starkt engagemang i 

samhällsfrågor.  

Det är Sjödin och Makgoba som av författarna allra tydligast baserar sitt förmedlande av hopp 

utifrån personliga erfarenheter. De är också Sjödin och Makgoba som placerar sig längst ifrån 

varandra både vad gäller mikro/makro och inre/yttre (figur 2). Man skulle kunna säga att Sjödins 

beskrivning av hopp baserar sig på livet efter katastrofen; han har mist två barn. Detta präglar hur 
                                                
135 Se fotnot 28. 
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han förmedlar hopp; att det handlar om att åter orientera sig i livet efter katastrofen i familjen. 

Sjödins söker hoppet mitt i mörkret i det egna livet och han beskriver det som att upptäcka ljuset 

i sprickorna, att våga tro på att något bortom en själv bär genom mörkret. Det värsta har på ett 

sätt redan inträffat även för Makgoba, på ett personligt plan att ha genomlevt uppväxten och livet 

i Sydafrika under apartheideran, men också på ett samhälleligt plan för Sydafrika som nation. Det 

finns mycket att bearbeta efter det att apartheid som politiskt system fallit, att läka de sår som 

finns kvar hos individer och samhälle. Kanske inte minst att apartheids fall under apartheidtiden 

av många sattes upp som det ultimata, nästintill eskatologiska framtidshoppet, ett slags 

himmelrike. Systemet har fallit, men landet präglas fortfarande av oerhörda sociala och 

ekonomiska ojämlikheter utifrån människors etnicitet.136 Apartheidsystemets indelningar fortlever 

om än på delvis nya sätt. Makgobas svar är att det ännu finns en kamp att föra, och den kampen 

kan inte ske enbart genom att finna nya förhållningssätt som individ, utan den måste föras 

gemensamt och för hela nationens framtid. Det hopp Makgoba förmedlar blir således en hoppets 

praktik som är kyrkans och civilsamhällets kamp för social rättvisa. Makgobas samhälleliga och 

profetiska sätt att förmedla hopp speglar också att kyrkorna i Sydafrika som var aktiva i kampen 

mot apartheid nu söker sin roll i postapartheid eran.137  

Samtidigt som Makgoba förmedlar ett hopp för landet är det hans bestämda uppfattning och 

egna erfarenhet att det politiska är tydligt närvarande i det privata. Apartheidsystemet har 

påverkat hela hans uppväxt och liv, och hans etnicitet har gjort att hans erfarenhet har varit den 

som regimens offer. Jag finner det för troligt att det är dessa erfarenheter som bidragit till att 

Makgoba utvecklat en befrielseteologisk ansats. Han delar dessa teologiska perspektiv med Spalde 

som också ser det kristna hoppets självklara betydelse på en makrosocial nivå, inte minst i 

politiska frågor och utmaningar. Spalde kopplar dock samman sin befrielseteologiska ansats med 

en mystik teologi och för därmed till skillnad från Makgoba samman de yttre/samhälleliga med 

de inre/andliga dimensionerna. En möjlig tolkning av detta är att Spalde befinner sig i Sverige 

som är präglad av en lägre nivå av religiositet än Sydafrika.138 Medan Spalde med emfas vill peka 

på betydelsen av de inre dimensionerna för hoppet och förena dessa med de yttre dimensionerna, 

så finns det inget i Makgobas texter som speglar ett behov av att förena dessa dimensioner. Det 

är snarare så att en sådan uppdelning inte existerar för Makgoba, utan att hoppet och andligheten 

outtalat redan finns både i de inre och det yttre dimensionerna av livet och samhället. Jag har 

därför i modellen skrivit andligt inom parentes där Makgoba placerar hoppet på makrosocial nivå.  

Både Spalde och Sjödin har en rörelse, en riktning, från det yttre till de inre dimensionerna 

(Spalde har dock också en rörelse i motsatt riktning) i hur de förmedlar hopp (blå/diagonala 
                                                
136 Se fotnot 28. 
137 Se till exempel Göranzon, 2011. 
138 10% av Sveriges befolkning säger att religion är mycket viktigt för dem, medan siffran i Sydafrika är 75%. ”How 
Religious Commitment Varies by Country Among People of all ages”, 
https://www.pewforum.org/2018/06/13/how-religious-commitment-varies-by-country-among-people-of-all-
ages/pf-06-13-18_religiouscommitment-03-05/ (Läst 29/12 2019) 
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pilar). En möjlig tolkning av detta är att de båda måste förhålla sig till en kontext där tro inte 

utgör en självklar del av många människors liv, till skillnad från Makgoba och Hudson. Spalde 

och Sjödin vill också båda uttalat bidra med en motkraft i sin samtid, därav riktningen mot det 

inre. 

Som jag beskrivit i analysen i kapitel fyra (avsnitt 4.5), förmedlar Spalde och Makgoba hopp 

både som en dygd och som en kraft i det relationella och bidrar därmed till att överbrygga 

spänningen i modellen om ansvarsfullt hopp, mellan hopp hos individen eller i det relationella. 

De placerar sig dock lite olika längs figurens röda horisontella linje (figur 2). För Spalde kan 

hoppet både vara en individens praktik och en kraft i det relationella, hos henne tycks inte finnas 

någon motsättning, utan snarare att hon vill förena de två, därav hennes placering i mitten av 

figuren längs den horisontella linjen och de röda pilarna åt båda håll vid Spalde (figur 2). Men i 

Makgoba beskrivning av hopp finns inget som tyder på att han anser att hopp kan vara en dygd 

hos individen, utan snarare en dygd som bärs i kollektivet, eller att individen inte kan betraktas eller 

existera utan ett relationellt sammanhang (i likhet med hur han beskriver ubuntu), därav hans 

placering till höger i figuren, mot hoppet i det relationella.  

En annan möjlig tolkning till att Spalde och Makgoba placerar sig olika längs figurens 

horisontella linje kan vara att Spalde och Makgoba förmedlar hopp till olika målgrupper och i 

olika länders kontexter. Spalde skriver sina böcker till enskilda läsare eller en mindre grupp som 

vill fördjupa sig i mystik teologi. Vidare skriver hon i egenskap av författare, och inte uttalat i 

egenskap av diakon i Svenska kyrkan. Däremot är det tydligt att Makgoba skriver i egenskap av 

att vara ärkebiskop, det är kyrkan (i ekumeniskt avseende) och folket, nationen, han adresserar. 

Min tolkning är att Spalde skriver mer riktat till en enskild läsare, än till en läsare i ett 

sammanhang. En långtgående individualisering i den svenska kontexten skulle kunna förklara 

detta, liksom att Spalde i sin framställning av hoppet som en kraft i det relationella snarare lägger 

tyngdpunkten på relationen människa och Gud (i likhet med Sjödin, även om hon också 

inkluderar mellanmänskliga relationer och relationen till skapelsen) än som Makgoba de 

mellanmänskliga relationerna.  

Sjödin och Hudson bidrar inte till utveckling av teorin i avseendet spänningen mellan hopp 

hos individen eller i relationerna, eftersom de båda beskriver hoppet som något som i grunden 

har med individens relation till Gud att göra, som en gåva eller en relationell kraft till Gud att 

upptäcka. Dock är det intressant att notera att Hudson och Makgoba som båda befinner sig i 

samma land förhåller sig olika till den individualisering som de båda menar breder ut sig allt mer i 

Sydafrika. Hudson skriver till skillnad från Makgoba inte framför allt utifrån utmaningarna på 

makrosocial nivå. Hudson skriver till församlingen och enskilda kristna och deras roll i det lokala 

sammanhanget, och tar sig därmed an den samtida utmaningen om hur lokala församlingar kan 

förhålla sig till det pluralistiska samhället, med olika identiteter och olika erfarenheter av att 

antingen ha stött apartheidregimen eller utgjort regimens offer. 
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Det finns också svårigheter med att placera hoppet antingen hos individen eller i relationerna 

av andra orsaker än de Spalde och Makgoba implicit ger uttryck för. Nämligen att individen å ena 

sidan (inte minst på ett existentiellt plan) ytterst står ensam inför vissa utmaningar, till exempel 

döden, och att relationerna till såväl andra människor som till Gud kan upplevas eller vara 

flyktiga. Å andra sidan kan individens förmåga eller egna kraft att utöva hopp som dygd skifta 

utifrån dagsformen och att kollektivet sådana gånger kan vara mer bärkraftigt för hoppet.  

Mot bakgrund av ovan analys av olika sätt att förmedla hopp i uppbyggelselitteratur låter jag 

därför den tidigare noterade spänningen i modellen om ansvarsfullt hopp (figur 1) mellan hoppet 

som en individens dygd eller en kraft i det relationella upplösas och istället överbryggas av tanken 

på att hoppet kan placeras olika längs en tänkt skala mellan individ och kollektiv (se 

röd/horisontell pil figur 3 nedan). Detta innebär vidare att hoppets mål, praktik och källor kan ha 

såväl individuella aspekter som kollektiva, det vill säga hoppets mål kan bäras i gemenskapen eller 

enskild, hoppet kan praktiseras som individ eller i samarbete i gemenskaper, och dess källor kan 

finnas av såväl individer som tillsammans i gemenskaper.  

Ovan resonemang visar dessutom att den teoretiska modellen om ansvarsfullt hopp (figur 1) 

kan revideras så att den förutom att förena mikro- och makrosocial nivå, även förenar det 

andliga/inre och det yttre/samhälleliga (se blå/diagonal pil figur 3 nedan). Modellen för en 

interkulturell teori om kristet hopp blir följaktligen tredimensionell (figur 3).  

Figur 3. En interkulturell teori om kristet hopp. 
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Utöver diskussionen om hoppet ligger hos eller bör praktiseras av individen eller i gemenskap vill 

jag också särskilt peka på att både Spalde som Makgoba skriver att hoppet inte nödvändigtvis 

behöver praktiseras inom den egna kristna gruppen, utan med fördel kan praktiseras tillsammans 

med andra aktörer och individer också av annan religiös tro än kristen. (Spalde lyfter också fram 

andra religiösa källor till hopp än specifikt kristna). Kanske detta kan tyckas mer självklart i en 

Sydafrikansk kontext som har en lång tradition och erfarenhet av ett mer mångreligiöst samhälle, 

till exempel har islam och hinduism funnits länge i Sydafrika. Det mångreligiösa utgör också en 

del av visionen om Sydafrika som regnbågsnationen. Någon liknande offentlig vision finns inte 

uttalat Sverige.  

Vidare vill jag notera att den definition som jag gjort av uppbyggelselitteratur, nämligen: 

”litteratur som har ett personligt tilltal, som vill främja läsarens relation till Jesus Kristus och har 

till syfte att bygga upp och stärka läsaren i de teologiska dygderna tro, hopp och kärlek”, är för 

snäv för att rymma Makgobas sätt att skriva. Makgoba skriver inte till, eller för att stärka, ”en 

läsare” sett ur ett individualistiskt perspektiv. Makgobas verklighetsbeskrivning är mycket mer 

kollektiv än vad min definition av uppbyggelselitteratur ger utrymme för. Människan framställs i 

hans beskrivningar alltid stå i relation. Han skriver också sin bok i egenskap av ärkebiskop och 

utifrån kyrkans uppdrag och boken utgör därmed ett bidrag inom pastoralteologi, och genom 

hans engagemang på offentliga arenor i politiska och sociala frågor kanske i ännu högre grad ett 

bidrag till public pastoral theology. Både hans och delvis också Spaldes böcker inkluderar politisk 

teologi och förmedlar hopp på en makrosocial nivå. Makgobas bok, och delvis Spaldes böcker, 

vidgar därmed beskrivningen av uppbyggelselitteratur, till att också inkludera politisk teologi. 

Uppbyggelselitteratur skulle därmed kunna vara böcker som gränsar mellan själavårdande 

litteratur och politisk teologi och/eller public pastoral theology. Jag har här identifierat en hittills icke-

benämnd genre inom uppbyggelselitteraturen, nämligen (kristen) politisk uppbyggelselitteratur.  

Sammanfattningsvis  

Det övergripande syftet i denna uppsats har varit att undersöka hur författare på 2010-talet från 

en ekumenisk huvudfåra i Sverige och Sydafrika förmedlar hopp till sina läsare. Utifrån två delvis 

kompletterande teorier om kristet hopp har jag format en teoretisk modell om ansvarsfullt hopp 

som tillsammans med frågeställningar utgjort ett analysredskap i läsningen av mitt källmaterial. 

Källmaterialet har utgjorts av uppbyggelselitteratur skriven av fyra författare, i Sverige respektive 

Sydafrika. Studiens frågeställningar var: på vilka sätt beskriver författarna hopp, vilka praktiker av 

hopp förordas, hur förhåller sig författarna till utmaningar i sina respektive kontexter?  

Baserat på tron på Jesus uppståndelse så utgör hoppet en kärna i kristen tro. Många teologer, 

ekumeniska organisationer och kyrkliga företrädare har mot bakgrund av detta skrivit om kristet 

hopp. Många har även betonat betydelsen av kristet hopp i att möta samtida utmaningar. Vissa 

anser till och med att det kristna hoppet är nödvändigt för att möta dessa svårigheter. Min studies 
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viktigaste bidrag har varit att kasta ljus över hur detta kristna hopp förmedlas i praktiken. I min 

studie har jag inspirerat till interkulturell teologi genom att jag utforskat olika sätt att förmedla 

kristet hopp i olika kulturella kontexter, jag har resonerat kring globala utmaningar såväl som 

svårigheter inom länder och satt kontextuell teologi om hopp i dialog med andra tolkningar av 

hopp. Jag har funnit att författarnas delvis kontextbundna, delvis gemensamma sätt att förmedla 

kristet hopp i uppbyggelselitteratur kan inspirera till interkulturell teologi om kristet hopp som 

svarar an på samtida gemensamma utmaningar. Min studie har därmed bidragit med ny teologisk 

forskning och kompletterar även forskning inom andra akademiska discipliner om hopp. Studien 

har dessutom bidragit till utvecklingen av en interkulturell teori om kristet hopp, som 

förhoppningsvis kan utgöra underlag för fortsatta studier.  

5.2 Fortsatt forskning 

Mot bakgrund av de nya insikter om hur kristet hopp förmedlas i olika kontexter som denna 

studie gett ser jag tre olika områden inom vilka fortsatt forskning skulle vara av betydelse.  

 (1) I utvecklingen av en interkulturell teori om kristet hopp har studien bland annat visat att 

kristet hopp inte bärs antingen helt av individen eller helt av kollektivet. Samtidigt påstår Joretta 

Marshall i sin teori om hopp att jordens framtid står och faller med huruvida människan klarar av 

att försvara och främja, inte individen, utan processerna att relatera till varandra.139 Denna tanke 

ligger nära författarnas beskrivningar av individualism med tillhörande självcentrering som en av 

vår tids utmaningar oavsett land. Mot bakgrund av detta skulle det vara av särskilt intresse med 

fortsatt pastoralteologisk forskning med en interkulturell teologisk ansats om hur kristet hopp i 

praktiken i en svensk, respektive en sydafrikansk kontext, bidrar till social transformation som 

motverkar individualism och självcentrering.  

 (2) I utvecklingen av en interkulturell teori om kristet hopp har min studie dessutom bidragit 

med en dimension som särskiljer den från andra teorier om hopp, nämligen dess tredje 

dimension som uppstått genom att kopplingen mellan hoppets inre/andliga och 

yttre/samhälleliga dimensioner tillfogats. Som jag konstaterade i inledningen av denna studie 

finns det forskare inom det akademiska fältet public pastoral theology som undersöker kristet hopp 

som en kraft för social transformation där sociala och politiska frågor inkluderas. Fortsatt 

forskning om hur kristna aktörer (kyrkor eller ekumeniska organisationer) använder sig av denna 

koppling mellan inre/andligt och yttre/samhälleliga i sitt förmedlande av hopp vid offentliga 

uttalanden skulle utgöra ett nytt bidrag inom fältet public pastoral theology. 

(3) Studien visar att det kan finns interreligiösa aspekter av kristet hopp. Mot bakgrund av en 

växande populism och främlingsfientlighet i såväl Sydafrika som Sverige skulle det vara av vikt att 

studera dessa aspekter av kristet hopp ytterligare. 
                                                
139 Marshall, J. 2016, sid. 83. 
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