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The results show that in general pastors have a negative picture of society irrespective of 
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Above all, Christian responsibility for society is about individual Christians' taking responsi-
bility for her fellow human beings. 

For theoretical clarification the findings are discussed within the framework of the concept 
of secularisation, following Casanova (1994) sub-divided into differentiation, decline of 
religion and privatisation. In the study differentiation is identified when pastors do not relate 
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integrated system of meaning for everyday life. As for privatisation, even when pastors are 
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KAPITEL 1 

Bakgrund och syfte  
Redan som barn hade jag en bild av att kristen tro och samhällsansvar hörde 
ihop. Mina föräldrars engagemang i frikyrkan och bland annat fredsrörelsen 
och nykterhetsrörelsen bidrog säkert till den bilden. Som vuxen, medlem och 
pastor i Svenska Missionsförbundet (hädanefter SMF) har jag insett att min 
bild inte nödvändigtvis stämmer överens med andras bilder. Församlings-
medlemmar har berättat för mig när jag varit ute och predikat att de ofta 
lyssnar till predikningar som är abstrakta och filosofiska, som nästan inte alls 
anknyter till vardagslivet och samhället. Kollegor har kommit med kommen-
tarer om att de undviker att ta upp frågor i predikan som kan uppfattas som 
politiska. Denna diskrepans mellan min egen bild och andras bild av relatio-
nen mellan kristen tro och samhälle har väckt min nyfikenhet.1 Med denna 
nyfikenhet som grund har frågor om vad pastorer inom SMF säger i predikan 
om samhället och om kristet samhällsansvar inställt sig.  

Det räcker dock inte med personliga motiv för att bedriva god forskning. 
Motiven behöver också sättas in i ett vetenskapligt sammanhang och jag 
uppfattar det som att mina personliga motiv går att förena med en allmän 
forskningsrelevans. 

1.1 Studieområdet 
Det religionssociologiska studiet handlar om att från olika synvinklar studera 
relationen mellan samhälle och religion. I en svensk kontext innebär det 
såväl ett studium av den organiserade religionens företrädare (Bäckström 
m.fl. 1994) och dess brukare, gudstjänstbesökarna (Gustafsson m.fl. 1994), 
som av den oorganiserade religionen (Sjödin 1995). Studiet innefattar också 
religiösa boendekollektiv på en gruppnivå (Frohm 1995) och folkrörelsefol-
kets värderingar på en makronivå (Pettersson 1992), nyreligiösa rörelser 
(Frisk 1998) och islam i Sverige (Alwall 1998). Mitt intresse att studera vad 
pastorer säger i predikan om samhället är en del av det religionssociologiska 
studiet. Frågan inställer sig snarast om varför ingen annan tidigare studerat 
ämnet med tanke på att religionssociologin har det gemensamma fältet mel-
lan samhälle och religion som sitt arbetsområde. 

Det vetenskapliga studiet av religion innebär att jag inte i första hand av-
ser att svara på frågor som kan vara inomkyrkligt relevanta, även om det kan 

---------------------------------------------- 
1 Ordet nyfikenhet kan låta banalt i ett vetenskapligt sammanhang. Det kan ha en klang av ett 
alltför stort intresse för sådant som inte angår henne/honom. Sören Halldén (1980) använder 
ordet i samband med forskning och talar om nyfikenhet som en jakt efter nya insikter och som 
ett öppet och ogenerat förhållande till sanningen (1980 s 9). 
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bli en biprodukt. Jag vill istället ta med mig min inifrånkunskap och betrakta 
studieobjektet utifrån, från ett forskarperspektiv, inte som medlem eller 
pastor. Genom detta utifrånperspektiv länkas min undersökning samman 
med tidigare forskning och teorier och bidrar till en förståelse av det religiö-
sa livet, samt en teoretisk tolkning av detsamma. Inifrånperspektivet har 
både sina fördelar och nackdelar. Till fördelarna hör min förtrogenhet med 
studieområdet, med dess struktur och språk, den tillgänglighet till studieom-
rådet som grundar sig i att vara känd av både samfundsledning och pastors-
kår. Till nackdelarna hör svårigheten att distansera sig i förhållande till stu-
dieobjektet och att inta en vetenskaplig hållning som inte färgas av det fak-
tum att jag är pastor. Denna problematik tar till exempel Beatriz Lindqvist 
(1991 s 18 ff) och Peter Berger (1969 s 26) upp. Enligt Berger tillhör det 
villkoren för det sociologiska studiet att leva i det samhälle som man samti-
digt studerar. 

Vad är det då som gör SMF2 till ett intressant forskningsområde? Ett skäl 
är att i Sverige är stora delar av frikyrkligheten outforskad. SMF är ett av de 
största frikyrkosamfunden och beskrivs ofta som mångfaldens samfund 
(Halvardson 1991, Skog 1997). Med detta menas att SMF finns i hela Sveri-
ge, har stora såväl som små församlingar och rymmer olika uppfattningar om 
tro, bekännelse, församlingsliv med mera. SMF kan ses som ett frikyrkosve-
rige i miniatyr och passar därför för studier om frikyrkligheten i Sverige. 
Detta tematiska skäl kan kompletteras med ett teoretiskt. SMF interagerar 
med resten av samhället och med statsmakten och lämpar sig därför väl som 
objekt för studiet av det religionssociologiska kärnområdet ”religion och 
samhälle”. Detta kan exemplifieras med jämställdhetsidealets framväxt. SMF 
har inte haft någon teologisk strid om kvinnliga pastorer på samma sätt som 
Svenska kyrkan, ett faktum som dels kan innebära att både kvinnliga och 
manliga pastorer har ett stort handlingsutrymme i fråga om att finna sin per-
sonliga stil och att uttrycka sina egna värderingar och åsikter,3 dels kan det 
betyda att samfundet i allmänhetens ögon uppfattas på ett annat sätt än till 
exempel katolska kyrkan eller Svenska kyrkan. 

Ännu en fråga inställer sig om vad predikningar har med religionssocio-
logi att göra. Predikan studeras ofta inom ämnen som språkvetenskap, reto-
rik, homiletik, kyrkohistoria och mindre ofta inom religionssociologi. Ur ett 
religionssociologiskt perspektiv kan predikan ses som ett uttryck för de bä-
---------------------------------------------- 
2 SMF bildades 1878 och är ett av Sveriges äldre frikyrkosamfund. Förgrundsgestalter i bil-
dandet av SMF var Paul Peter Waldenström och Erik Jakob Ekman. SMF har en kongregationa-
listisk församlingssyn. I SMF finns varken bekännelseskrifter eller dopkrav, troendedop och 
barndop lever sida vid sida (Eldebo 1982 s 58–64). 
3 Debatten om huruvida kvinnor skulle kunna bli pastorer tog fart när en lokal församling 
1946 anställde en kvinnlig pastor. 1950 meddelades Generalkonferensen att det var upp till de 
lokala församlingarna om de ville anställa kvinnliga pastorer och om så skedde skulle de föras 
upp på listan över ordinarie pastorer. Missionsstyrelsen tog alltså inte ställning i den teologis-
ka frågan, utan överlät den till församlingarna. 1955 avskildes den första kvinnan till pastors-
tjänst efter studier på Missionsskolan (Sida vid sida 2001 s 15 ff).  
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rande tankarna inom samfundet, dess teologi och ideologi. Predikan blir ett 
av de ställen där teologi och ideologi blir synliga. Studiet av predikningarna 
blir därmed ett viktigt inslag i beskrivningen av dessa bärande tankar, det 
symboliska universum som SMF kan sägas utgöra. Thomas Luckmann (1967) 
förklarar innebörden av ett symboliskt universum, ett av nyckelbegreppen i 
de senaste tjugo årens västerländska religionssociologi, på följande sätt: 

 
Symbolic universes are socially objectivated systems of meaning that refer, 
on one hand, to the world of everyday life and point, on the other hand, to a 
world that is experienced as transcending everyday life (1967 s 43). 

 
I egenskap av religiös organisation vill SMF förklara och förstå den sociala 
verkligheten i religiösa termer. Detta sker bland annat i gudstjänsten då 
framför allt medlemmarna samlas till bön, sång, bibelläsning och predikan. I 
predikan förmedlas de gemensamma trosföreställningarna och värderingarna 
av de religiösa experterna, pastorerna. På så sätt blir predikan inte bara ett 
framförande av den enskilde pastorns tro och värderingar, utan den speglar 
också de trosföreställningar och värderingar som finns inom den religiösa 
organisationen. Med utgångspunkt från denna syn ryms forskning med pre-
dikan som studieobjekt inom det religionssociologiska studiet. 

1.2 Syfte 
Utifrån den bakgrund som tecknats ovan inställer sig en rad frågor. Hur tol-
kar pastorer inom SMF den sociala verklighet som de lever i, lokalt och 
globalt, i den privata sfären och i den offentliga? Vad har pastorerna för 
personliga värderingar både i fråga om den stora och den lilla världen,4 åter-
speglas de i predikningarna och i så fall på vilket sätt? Hur relaterar de kris-
ten tro och kristet samhällsansvar till varandra? 

Det här är några frågor som jag vill söka svar på i min undersökning och 
arbetets uppläggning är gjord för att åstadkomma detta. Mot bakgrund av 
dessa frågeställningar utkristalliseras följande syfte: 

 
att undersöka vad pastorer inom SMF säger i predikan om dagens sam-
hälle och om samhällsansvar, samt att identifiera faktorer, utöver kön, 
som kan sägas ligga bakom pastorernas predikande.  
 

Undersökningen äger rum mot bakgrund av en teoretisk analys av sekulari-
sering på makronivå, genom en analys av SMF som folkrörelse och denomi-
nation vid två sekelskiften (mesonivå), genom en analys av medlemmarnas 
---------------------------------------------- 
4 Uttrycken ”stora och lilla världen” kommer från Pettersson (1992a s 73). Enligt Pettersson 
hör värderingar om samhälle och miljö till den stora världen och till den lilla världen hör 
värderingar om religion, familj och privatmoral. 
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värderingar och genom att analysera pastorernas individuella förutsättningar 
(mikronivå).5  

Syftesformuleringen rymmer två begrepp eller uttryck som redan här be-
höver preciseras; samhälle och predikan. Diskussionen kring begreppet pre-
dikan är alltför omfattande för att tas upp här och den finns istället i kapitel 
5. Till detta kommer behovet av att redan från början definiera begreppet 
religion och hur det används i den här undersökningen. 

1.3 Centrala begrepp 
Religion ses inom religionssociologin som ett mångfacetterat samhälleligt 
fenomen. Begreppet rymmer allt från de stora världsreligionerna till New 
Age, från ideologier till individens övertygelse. I föreliggande undersökning 
avgränsas religion till att på en allmän nivå gälla den kristna religionen i 
Västvärlden och den protestantiska kristna religionen i Sverige. Mer speci-
fikt inriktar sig undersökningen på den kristna organiserade religionen som 
den uttrycks i SMF. 

I det här sammanhanget ses den religion som uttrycks inom SMF som ett 
meningssystem. Diskussionen kring religion som meningssystem har inspi-
rerats av Weber (1993) och Berger (1990). Som meningssystem har religion 
flera funktioner. För det första ges en tolkning av vardagliga situationer och 
händelser i nuet, det förgångna och framtiden. På det sättet innesluts det 
vardagliga i ett större mönster där allt kan få en mening. För det andra är 
meningssystemet enligt Luckmann normerande, det vill säga det föreskriver 
hur individer och grupper ska agera, samt ger en utopisk bild av hur tillvaron 
borde vara och vad som är eftersträvansvärt (Luckmann 1967 s 69 ff). 
Luckmann använder i sitt resonemang begreppet världsbild, ett begrepp som 
Meredith McGuire (1997 s 26) anser är likartat med begreppet meningssy-
stem. 

För det tredje är meningssystemet legitimerande. Berger skriver att ”le-
gitimations are answers to any questions about ‘why’ of institutional ar-
rangements” (1990 s 29). Legitimeringen sker med hjälp av myter, berättel-
ser, ordspråk och historia, så kallad kunskap. Berger använder här ordet kun-
skap i en vid betydelse, som en officiell tolkning av verkligheten (1990 s 20 
f). Kunskapen kan dessutom innehålla en sådan mystifiering så att individen 
och gruppen upplever den sociala ordningen som gudagiven (1990 s 29 ff). 

Individens val av vad som skapar mening kan härröra från ett större soci-
alt meningssystem till exempel kristendom, judendom, New Age, häxrörel-
sen. Individens meningssystem kopplas därmed samman med den större 
gruppens. Gruppens gemensamma meningssystem fyller samma funktion för 
gruppen som det gör för individen: att tolka tillvaron, vara normerande och 
---------------------------------------------- 
5 För en beskrivning av makro-, meso- och mikronivå se Riis 2000 s 253. 
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legitimerande. Dessutom tolkar gruppens meningssystem hela gruppens 
existens och svarar på frågor om varifrån gruppen och den enskilda männi-
skan kommer, vilken deras uppgift är och vart människan är på väg. Me-
ningssystemet upprätthåller relationen mellan gruppen av troende och ger en 
styrka i det gemensamma. Religion uttrycker på det sättet social enhet 
(Luckmann 1967 s 50 ff). SMF kan utifrån detta resonemang ses som ett me-
ningssystem för individen och församlingen. 

I inledningen och i syftesformuleringen används ordet samhälle, vilket 
nödvändiggör en redogörelse för begreppets användning i den här undersök-
ningen. Termen innehåller tre olika aspekter: samhället som social, politisk 
och ekonomisk organisering. 

Samhället som social organisering syftar på ett, som Berger (1969) ut-
trycker det: ”stort komplex av mänskliga relationer eller, för att använda en 
mera tekniskt språk, ett system av samspel” (1969 s 30). Det är dock svårt att 
precisera vad som menas med stort. Ett samhälle kan innefatta miljoner 
människor, exempelvis det amerikanska samhället, men det kan också syfta 
på något mindre, till exempel andraårsstudenternas samhälle, för att använda 
Bergers exempel. Berger anser att vad som är ett samhälle eller inte, inte kan 
avgöras av dess kvantitativa storlek, utan av huruvida detta ”komplex av 
relationer är tillräckligt koncist för att analyseras, uppfattas som en autonom 
enhet som kan jämföras med andra” (1969 s 31). 

I den här undersökningen är staten som en form av politisk organisering 
av speciellt intresse. Staten kan utifrån ett sociologiskt perspektiv beskrivas 
på följande sätt: 

 
staten består av en hierarki av offentliga institutioner, centrala såväl som lo-
kala (kommunala), vilka är knutna till ett politiskt centrum och vanligen fyl-
ler funktionen att vidmakthålla inre ordning i ett samhälle. Detta sker genom 
skapandet och tillämpandet av ett system av rättsregler och är ytterst baserat 
på våldsanvändning (Furåker 1987 s 264).6 

 
Begreppet stat syftar inte bara på det som är gemensamt för hela riket, utan 
inrymmer också regionala och lokala institutioner.  

Slutligen kan samhället som ekonomisk organisering beskrivas med hjälp 
av begreppet marknaden. Marknaden kan både ses som ett byte av varor och 
tjänster på lokal, nationell och internationell nivå, och som ett ekonomiskt 
tänkande där det mesta kan värdesättas i ekonomiska termer. Här används 
det senare synsättet och därmed ligger ett ekonomiskt tänkande nära det som 
Weber beskriver som ”kapitalismens anda” (1998 s 22 ff). I den här studienn 
ses marknaden som den ekonomiska organisation som skapar utbud och 
efterfrågan, som framkallar behov av utbildning, karriär och arbete, men 
också arbetslöshet, företagsnedläggningar och ekonomisk orättvisa. Den 
innehåller mekanismer som varken kan styras helt av individen eller av sta-
---------------------------------------------- 
6 För vidare diskussion kring staten, se Weber (1983) och Østerud (1996). 
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ten. Marknaden handlar också om de värderingar eller det tänkande som 
ligger bakom dessa mekanismer som till exempel att människan värderas 
efter prestation och som pressar människor till att konkurrera med varandra. 

I den här undersökningen kommer ordet samhälle att användas som ett 
uttryck för social, politisk och ekonomisk organisering. 

1.4 Disposition 
Formuleringen av syftet tydliggör att undersökningen angränsar till flera 
forskningsområden; forskning om pastorer och präster, kyrkosociologi, pre-
dikoforskning, folkrörelseforskning, värderingsforskning, samt forskning om 
religiösa förändringar i dagens samhälle. Inom dessa områden finns dock, 
mig veterligen, ingen forskning som på ett liknande sätt berör de frågor som 
här ska avhandlas. Det får till följd att det inte finns någon tidigare forskning 
som jag i dess helhet kan anknyta till, utan det finns bara berörningspunkter 
inom nämnda forskningsområden att relatera till.  

Kapitel 2–5 bildar en teoretisk ram som från och med kapitel 9 är redskap 
för analysen av det empiriska materialet. Kapitel 2 är en diskussion på mak-
ronivå kring forskning och teorier om religiös förändring i samhället. En 
diskussion förs med det svenska samhället i blickfånget om sekularisering 
med dess processer: differentiering, religionens avtagande i betydelse och 
privatisering, samt individualisering. Sedan förflyttas perspektivet till meso-
nivå i kapitel 3 där samhällsengagemanget7 i SMF beskrivs, med hjälp av 
tidigare folkrörelseforskning, som en folkrörelse. Exempel på samhällsenga-
gemang och samhällsansvar hämtas både från förra sekelskiftet och inneva-
rande, från det nationella ledarskiktets och pastorskårens agerande och utta-
landen. Här ses den lokala församlingsverksamheten som ett mått på hur 
rörelsens ideologi påverkar det lokala arbetet. I kapitel 4 är mikronivån, 
SMF:s medlemmar, i centrum och deras hållning till både samhället och SMF. 
Kapitlet anknyter till värderings- och folkrörelseforskning. Även några histo-
riska tillbakablickar ges. Kapitel 5 diskuterar på gruppnivå pastorerna som 
ideologiförmedlare, predikan som ideologiförmedling och tidskriften Tro & 
Liv som ideologiinstrument. 

Efter den teoretiska ramen som innehållit olika nivåer, material och dis-
kussioner följer i kapitel 6 en redogörelse för metod, tillvägagångssätt, urval 
och materialinsamling. För att uppfylla undersökningens syfte har två mate-
rial samlats in: ett enkätmaterial och ett predikomaterial. En diskussion förs 
kring relationen mellan de båda materialen och bearbetningen av dem, samt 
om den externa värdering som genomförts. Kapitel 7–8 redovisar det empi-

---------------------------------------------- 
7 Orden samhällsengagemang och samhällsansvar används i den här undersökningen syno-
nymt. 
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riska materialet; i kapitel 7 redovisas resultaten från enkäten och i kapitel 8 
predikningarna. 

Sedan följer ett analyskapitel. I kapitel 9 görs en tematisk analys om den 
samstämmighet som finns hos pastorerna, deras samhällsbild och syn på 
kristet samhällsansvar. Till sist följer i kapitel 10 en avslutande sammanfatt-
ning, diskussion och reflektion kring undersökningen. 
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KAPITEL 2 

Religionens roll i samhället8 
De sista 150 åren har inneburit en stor förändring av religionens roll i det 
svenska samhället och hela västvärlden, men hur har religions roll föränd-
rats?9 

I kapitlet diskuteras den religiösa förändringen med hjälp av begreppet 
sekularisering som beskrivs med tre olika processer: differentiering, religio-
nens avtagande betydelse och privatisering. Till den religiösa och sociala 
förändringen kopplas också processen individualisering. Dessa processer 
relateras främst till den svenska kontexten. I slutet av kapitlet diskuterar 
deras inbördes relation och betydelse för den här undersökningen. 

2.1 Sekularisering 
Religionens förändrade ställning i det svenska samhället beskrivs och disku-
teras ofta i termer av sekularisering. Internationellt är teorin om sekularise-
ring mycket omdiskuterad inom religionssociologin. José Casanova (1994) 
talar om att sekulariseringsteorin nästan har blivit som en myt. En del, till 
exempel Bryan Wilson och Karen Dobbelaere ”stöder” den fortfarande, me-
dan de flesta religionssociologer numera sätter frågetecken vid den (1994 s 
11).  

Pål Repstad (1996) beskriver dessa olika synsätt. Han påstår att ett para-
digmskifte är på gång inom religionssociologin i fråga om synen på plura-
lism och religion.10 Med paradigmskifte syftar Repstad på ett perspektivbyte. 
Det gamla paradigmet kopplar samman pluralism med sekularisering, det 
vill säga att en religiös mångfald leder till en minskning av religionens bety-
delse för såväl enskilda som samhället i stort. I det nya paradigmet hör plura-
lism istället samman med religiös tillväxt, ett större utbud medför ett ökat 
intresse för religion. Dessa paradigm betonas olika beroende på om de an-
vänds i Europa, den gamla världen, eller i USA, den nya världen. Det gamla 
paradigmet beskriver främst den religiösa situationen i Europa, medan det 
nya i första hand beskriver den religiösa utvecklingen i USA. Repstad anser 
ändock att det inte finns någon anledning att förkasta det gamla paradigmet 
till förmån för det nya (1996 s 1 ff). I Europa finns flera empiriska exempel 
på att religionen försvagas. Enligt Repstad är en ”deregulation of religion 
going on, and also a weakening of orthodox Christian beliefs as of organized 
---------------------------------------------- 
8 Kapitlets rubrik kommer från Berndt Gustafssons (1970) bok med samma namn. 
9 Bäckström (2001 s 16 ff) beskriver förändringen i det svenska samhället i fråga om religio-
nens betydelse som en utveckling från att religionen fungerar som en övergripande menings-
sfär till en arena- eller relationssfär. 
10 Repstad har hämtat sitt resonemang från Stephen Warner (1993). 
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activities, although there is not necessarily a weakening of general religious 
interest in the population” (1996 s 5). Repstad vill inte förkasta någotdera 
paradigmet, utan ser båda synsättens möjligheter och begränsningar. I kvar-
talsskriften ”Sociology of Religion” (3:99) märks tydligt skillnader mellan 
företrädare för de olika paradigmen. Dobbelaere framhåller sekulariserings-
teoriernas möjligheter som analysredskap (s 245) och Rodney Stark vill låta 
dem vila i frid (s 269). 

För att få en struktur i innebörden av sekulariseringsteorin talar Casanova 
(1994) om sekulariseringens tre olika processer. Den första handlar om diffe-
rentiering. Den andra handlar om religionens avtagande i den moderna värl-
den och den tredje om privatisering. Jag uppfattar beskrivningen av dessa 
processer som fruktbara för förståelsen av begreppet sekularisering och an-
vänder Casanovas uppdelning som ett stöd för min egen redogörelse för 
innebörden av dessa processer och deras anknytning till framför allt den 
svenska kontexten. 

2.1.1 Differentiering 
Casanova skriver i allmänna ordalag om differentiering som en process av 
ökande åtskillnad mellan det religiösa och det sekulära. En process som hi-
storiskt innebar att den sekulära sfären kunde bli sin egen, åtskild från andra. 
Differentieringen innebar att ”particularly the emerging modern absolutist 
state and the emerging capitalist economy, were more lawful and more 
autonomous than the others” (1994 s 20 f). Denna process har beskrivits av 
flera forskare som till exempel Weber (1998). Dobbelaere talar om att den 
kristna tron har förändrats från att vara en samhällelig överbyggnad som 
utövar inflytande på alla sociala institutioner, hela vardagslivet, moral och 
livsstil, såväl som politik, till att bli en av många sociala institutioner utan 
krav på ett övergripande inflytande (Dobbelaere 1981 s 38). Ofta används i 
det här sammanhanget tillägget institutionell differentiering, vilket innebär 
att olika institutioner har skiljts från varandra, inte bara stat och religion, och 
att varje institution har sin specialiserade funktion (McGuire 1997 s 276). 
Berger och Luckmann talar på ett liknande sätt om segmentering. Enligt dem 
innebär segmentering inte enbart att sociala institutioner skiljs från varandra, 
utan även att det gemensamma kunskapsförrådet blir uppdelat. Denna seg-
mentering medför att olika betydelseuniversum blir segregerade. Berger och 
Luckmann ger ett exempel på ett sådant förhållande mellan den ortodoxa 
medicinen och rivaler som kiropraktik och homeopati. Olika betydelseuni-
versum har sina respektive perspektiv, vilket innebär att det är svårt att ha 
”ett stabilt symboliskt valv över hela samhället” (Berger & Luckmann 1979 
s 104). Vid en jämförelse verkar begreppen differentiering och segmentering 
vara närmast liktydiga. 

I en svensk kontext handlar differentiering på statsmaktsnivå till exempel 
om relationen mellan staten och Svenska kyrkan. Den organiserade kristna 
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religionen har förlorat sitt inflytande och statsmakten ställer sig inte längre 
på samma sätt som tidigare bakom de religiösa institutionerna. Detta märks 
genom att kyrkan förlorar inflytande i relation till staten och att dess betydel-
se för människans vardagsliv minskar. Det blir som en skiljevägg mellan 
staten och kyrkan, staten differentierar sig från religionen (Straarup 1991 s 
189). Gustafsson (1997) ger en rad exempel på detta. 1843 fråntogs Svenska 
kyrkans kyrkoråd uppgiften att utöva uppsikt över hälsovården. 1924 över-
tog kommunerna barnavårdsfrågorna och 1954 upphörde svenska kyrkans 
engagemang i folkundervisningen. 1991 övertog de lokala skattemyndighe-
terna folkbokföringen från Svenska kyrkan (1997 s 231 f).  

2.1.2 Religionens avtagande 
Med processen religionens avtagande åsyftar Casanova uppfattningen att 
religionen som samhällsföreteelse och individuell företeelse har minskat och 
fortfarande minskar i betydelse. Enligt denna uppfattning reduceras andelen 
individer som är religiöst aktiva och de religiösa organisationerna marginali-
seras. Det är en uppfattning som Casanova själv med en global utblick för-
kastar. Enligt honom har religiösa traditioner i de flesta delar av världen 
upplevt en tillväxt eller uppvisat bibehållen vitalitet. Det stora undantaget är 
Västeuropa med sin till synes stadiga religiösa minskning (1994 s 25 f). Till 
detta undantag hör också de nordiska länderna inklusive Sverige. Från ett 
svenskt perspektiv är det alltså möjligt att tala om sekularisering som en 
minskning i religionens betydelse. Det finns ingen konsensus i hur religionen 
ska mätas. Casonova själv räknar upp flera exempel på detta: medlemsantal, 
tro, rituella och icke-rituella handlingar, upplevelser, samt kunskap om tros-
läran och dess beteendemässiga och etiska effekter (1994 s 26).  

Casanovas arbete placerar Sverige som undantag från en global utveck-
ling. Även om utvecklingen i Sverige skiljer sig från andra delar av världen 
finns det anledning att titta närmare på de svenska detaljerna vad gäller reli-
gionens avtagande. De exempel som tas upp här handlar främst om ett kvan-
titativt avtagande som medlemsminskning, färre människor som har ett reli-
giöst engagemang och så vidare. Det är betydligt svårare att finna exempel 
på att religionen minskar i betydelse på ett mer kvalitativt sätt det vill säga 
att religion betyder mindre för den enskilde och/eller för vissa grupper.  

Religionens avtagande i kvantitativ bemärkelse är synbar på individnivå. 
1992 konstaterar Pettersson (1992a s 74 f) att ett flertal undersökningar i 
Sverige visar att individens religiösa engagemang har halverats under de 
senaste 60 åren. I detta minskande av individens religiösa engagemang ingår, 
enligt Pettersson, ett inre privat religiöst engagemang som innefattar tro på 
Gud eller en högre makt, tro på ett liv efter döden, intresse för trosfrågor, 
samt ett tänkande på frågor om liv och död. Det religiösa engagemanget 
omfattar dessutom ett yttre kollektivt engagemang som tar sig i uttryck ge-
nom gudstjänstbesök. Båda dessa aspekter har hos individen förlorat i bety-
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delse. Det märks emellertid en mindre ökning av intresset för livsfrågor. 
2001, nästan tio år senare, talar Pettersson (2001 s 246) om hur den senaste 
World Value Survey studien visar att svenskarna i en internationell jämförel-
se har låga värden för en kyrkoorienterad religiositet, samtidigt som de inte 
tycks vara mer intresserade av frågor om livets mening än andra. Den lilla 
ökning av intresse för livsfrågor som kunde märkas år 1990 verkar inte få 
något större genomslag i de senaste mätningarna. 15 % av alla svenskar an-
ser att Gud är viktig i deras liv, 9 % anser att religion är viktigt och 28 % 
tänker ofta på livets mening (Pettersson 2001 s 245 f). När det gäller hela 
Norden visar forskning att andelen personer som instämmer i de kristna 
dogmerna, tron på en personlig Gud, att Jesus var både Gud och människa, 
tron på frälsning/himmel och att Bibeln är inspirerad av Gud, är på väg att 
bli en minoritet (Botvar 2000 s 79). 

Denna minskning i fråga om religiöst, i det aktuella fallet kristet, enga-
gemang är i Sverige också synlig på organisationsnivå. Sedan SMF:s 
grundande har årligen medlemsantalet redovisats. 1926 hade SMF sitt största 
medlemsantal på cirka 115 500 medlemmar. Sedan dess har, med några få 
undantag, en stadig medlemsminskning skett och 2001 hade SMF drygt 
65 000 medlemmar, en minskning med 50 500 medlemmar (Årsberättelse 
2001). Med medlemsantal som mått kan man säga att SMF sedan länge varit 
indragen i en process av religiöst avtagande som innebär att allt färre männi-
skor omfattar den kristna tron som den uttrycks i SMF. Denna medlems-
minskning märks inom alla fria trossamfund i Sverige (Skog 1997 s 71).11 

Det kan dock diskuteras om medlemsantal bäst speglar antalet människor 
som deltar i en församlingsverksamhet. De sista tio åren har SMF också re-
dovisat antalet betjänade. Med betjänade menas en person som är medlem i 
en församling, är registrerad deltagare eller bidrar med ekonomiskt stöd 
(Årsbok 2000 s 39) Denna nya redovisning har uppkommit på grund av SST:s 
(Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund) förändrade bidragsreg-
ler. Sedan 1988 har bidragen grundats på antalet betjänade och inte antalet 
medlemmar. Med detta mått mätt betjänade SMF 1988 154 433 personer, 
nästan dubbelt så många som antalet medlemmar (Årsbok 1989 s 19). Ge-
nom åren har antalet betjänade varierat och ligger sista december 2000 på 
144 154 personer (Årsbok 2002 s 13). Även detta mått på antalet personer 
inom SMF:s verksamhet visar en minskning, om än liten.  

Hur ser då situationen ut i Svenska kyrkan? Svenska kyrkans ställning, 
som före detta statskyrka, är annorlunda. Visserligen kan även där en med-
lemsminskning räknas som indikator på religiöst avtagande – sedan 1970-
talet har medlemsantalet minskat i Svenska kyrkan (Sundback 2000a s 43) – 

---------------------------------------------- 
11 De fria trossamfunden innefattar Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Svenska Missionsför-
bundet, Svenska Alliansmissionen, Svenska Baptistsamfundet, Helgelseförbun-
det/Fribaptistsamfundet, Örebromissionen, Metodistkyrkan, Frälsningsarmén, Svenska Fräls-
ningsarmén och Adventistsamfundet (Skog 1997 s 72). 
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men det finns också andra mått på avtagande som till exempel uppslutningen 
kring gudstjänster, konfirmation, dop och vigsel. Statistik visar att antalet 
gudstjänstbesökare har minskat under hela 1900-talet. Andelen konfirman-
der, dop och vigslar har minskat sedan 1970 (Gustafsson 1997 s 57 ff).  

Dessa minskningar visar den kristna kyrkans tillbakagång. En fråga in-
finner sig om andra religioner istället har en uppgång? Susan Sundback skri-
ver att ”Nordborna har i liten grad engagerats i de nya religionsformer som 
skapats i Västvärlden” (Sundback 2000b s 294). Det är främst invandringen 
som bidragit till en religiös pluralism i Norden och inte ”nordbornas” föränd-
rade religiositet. Minskat medlemsantal, antal betjänade och minskad upp-
slutning kring kyrkliga handlingar kan alltså ses som mått på ett religiöst 
avtagande. 

Kan man även tala om en minskning av religionens betydelse på sam-
hällsnivå, att religionen försvinner från det offentliga samtalet, som Straarup 
(1991 s 184) uttrycker det? Den frågan kan diskuteras. Kristdemokraterna 
gjorde 1998 sitt bästa val och nådde sympatisörer långt utanför de kristna 
leden (www.scb.se 2000-03-21). TV-programmet ”Minns du sången” som 
innehöll kristna sånger och vittnesbörd hade våren 2000 i genomsnitt 
882 000 tittare (Sveriges Television, Publik & Utbudsanalys). Det visades 
1980 fler religiösa TV -program än på 1960-talet (Gustafsson 1994b s 36). 
Det finns sålunda tecken på att ett religiöst perspektiv inte förvisats från det 
offentliga samtalet. 

Religionens avtagande är inte heller så entydig. På de olika nivåerna finns 
exempel på dess motsats. Till exempel ökar både Jehovas vittnen och Jesu 
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga medlemsmässigt (Skog 1997 s 149). Ett 
annat exempel är att musikverksamheten inom Svenska kyrkan inte minskat 
i attraktion i samma takt som andra verksamhetsformer (Bromander 2001 s 
194 f). Man kan likaså tänka sig att trots att allt färre svenska omfattar ett 
kristet religiöst engagemang, kan engagemanget hos den enskilde kristne öka 
och fördjupas. 

2.1.3 Privatisering 
Privatisering är den tredje process som enligt Casanova ryms inom sekulari-
sering. Det typiska för den moderna världen är att frågor om subjektiv me-
ning är en helt personlig angelägenhet. De offentliga institutionerna är inte 
längre intresserade av att upprätthålla ett heligt kosmos eller en offentlig 
religiös världsbild (1994 s 37). 

Olaf Aagedal (1973) har med utgångspunkt från Berger (1990) studerat 
hur den organiserade religionens förkunnelse påverkas av privatiseringen 
(1973 s 1). För Aagedal innebär privatiseringsteorin att förkunnelsen i första 
hand vänder sig till människornas privata sfär och i liten grad till den offent-
liga sfären (1973 s 98). Aagedal talar om en privatiserad förkunnelse, som 
innebär att förkunnelsens samhällsintresse är ”ojämnt” och att förkunnelsen 
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fokuseras på bestämda samhällsområden framför andra. Det betyder att för-
kunnelsen primärt har sin förankring i den privata sfären och att den offent-
liga sfären får en mer sekundär plats (1973 s 173 f). Straarup (1977) talar om 
att privatiseringen medför att de religiösa institutionerna behöver betona 
andra aspekter av det religiösa budskapet som inte betonats tidigare, närmare 
bestämt att religionen är nyttig för individen och att individen har bruk av 
religionen i sitt vardagsliv (1977 s 27).  

För individen innebär privatisering att de funktioner som ger mening och 
tillhörighet är styrda av relationer i den privata sfären, vilket innebär att in-
dividens källa till identitet huvudsakligen finns inom den privata sfären. 
Inom den offentliga sfären finns inte något större stöd för utvecklandet av 
identitet (Luckmann 1967 s 97). Individen blir därmed mer och mer beroen-
de av stöd från den privata sfären, från familj, vänner och grannar för att 
uppleva mening (Luckmann 1967 s 106).  

I denna situation, då offentliga institutioner är ointresserade av att upp-
rätthålla en religiös världsbild, skapas ett utrymme för individuellt utfor-
mande av världsbilden. Denna möjlighet och individens bruk av den har 
ibland kallts privatisering eller privatreligion. Privatisering i betydelsen pri-
vatreligion handlar om att trons innehåll skiljer sig helt eller delvis från den 
kristna tron (Hamberg 1989 s 56 f). I och med att religionen blir privatiserad 
blir den, för den enskilda individen, frivillig och möjlig att utforma på indi-
videns villkor – den blir privatreligiös. Robert Bellah (1986) omtalar en form 
av privatreligiositet som ”Sheilaism”. Ordet kommer från en ung sköterska 
som hette Sheila och som benämnde sin tro som Sheilaism (1986 s 221). För 
Sheila blev Gud en förstoring av det egna självet. Tron handlade om att finna 
sig själv och Sheila själv hade en upplevelse av att om hon skulle se sig själv 
i spegeln skulle hon se Jesus (1986 s 235). Privatreligiositet handlar mer om 
att tro på sitt eget sätt än enligt någon religiös organisations lära. Enligt Gus-
tafsson (1997) beskriver två tredjedelar (79 %) av svenska folket sig som 
”Kristna på sitt eget personliga sätt” (1997 s 178).12 

Den senaste nordiska forskningen visar att en privatiserad syn på religio-
nen är vanlig. Det finns en stor uppslutning kring att individen själv ska 
kunna få plocka samman sin egen livsåskådning från olika religioner. Speci-
ellt svenskarna, de yngre och de högutbildade hävdar denna frihet (Riis 
2000a s 271 f). 

Som synes kan termen privatisering både beteckna religionens lokalitet 
och innehåll. I den här undersökningen kommer den huvudsakligen att an-
vändas i samband med religionens lokalitet, både i samhället i stort och hos 
individen. 

Privatisering är som empirisk konstaterbar utveckling ingen oomtvistad 
process, utan det finns också motsatta tendenser. Den tes som Casanova 

---------------------------------------------- 
12 Gustafsson diskuterar termen privatreligiositet och dess empiriska användbarhet, men den 
diskussionen är inte aktuell att föra här (1997 s 179 ff). 
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(1994) själv driver i sin bok är att det finns många exempel på avprivatise-
ring och att man kan tala om avprivatisering i åtminstone tre olika fall: när 
religion träder in i den offentliga sfären för att inte bara försvara religionsfri-
heten utan också alla moderna friheter och rättigheter. Ett exempel på detta 
är den katolska kyrkan i Spanien, Polen och Brasilien. Det andra fallet hand-
lar om när religion inträder i den offentliga sfären för att ifrågasätta den of-
fentliga sfärens totala legala autonomi och dess anspråk på att inte behöva ta 
etiska och moraliska hänsyn. Ett sådant exempel är när katolska biskopar i 
USA ifrågasätter det moraliska i statens militära upprustning och kärnvapen-
politik. Det tredje fallet är när religion träder in i den offentliga sfären för att 
försvara den traditionella livsvärlden och öppna upp för frågor om normer. 
Exempel på denna form av avprivatisering är Moral Majority och den ka-
tolska officiella hållningen till abort (1994 s 56 ff). Casanovas exempel på 
avprivatisering har en internationell utblick, men det får anses möjligt att 
även hitta svenska exempel på avprivatisering som visar att privatisering inte 
är en entydig process. 

2.2 Individualisering 
En förändringsprocess som ligger utanför det av Casanova utstakade analys-
området, men som har betydelse för denna studie är individualisering. Indi-
vidualisering innebär att individen och hennes/hans behov blir mer tydligt 
urskilda från den sociala gruppen och dess behov (McGuire 1997 s 291). För 
den enskilda individen innebär den en större autonomi, möjlighet till utveck-
lande av egna värderingar och normer, samt att de kollektiva, institutionali-
serade, traditionella värderingarna minskar i betydelse för individen. Indivi-
den blir centrum för samhället istället för det kollektiva. Självförverkligande 
och personlig lycka blir viktiga värderingar för individen (Ester 1994 s 1). 
Religion blir för individen fråga om val (Berger 1990 s 133). 

Individualisering ingår som en del i flera olika sociala och religiösa 
förändringar i dagens samhälle. Det som händer på en samhällsnivå får 
också konsekvenser för individen. Ett sådant exempel är den ökade 
institutionella differentieringen i samhället. För individen kan 
differentieringen innebära en auktoritetskonflikt om vem som man ska 
lyssna till och att en segregering mellan de egna rollerna, exempelvis som 
mor/far, kristen, yrkesarbetande. Differentieringen medför indirekt att ett 
större ansvar läggs på individen att själv söka mening och helhet. Individens 
eget meningssystem får mindre stöd och blir osäkert, frivilligt och privat 
(McGuire 1997 s 276 ff). Sundback talar om att sekulariseringen medför att 
individualismen ökat. En minskad religiös och kyrklig kontroll över 
samhällets funktioner, samt religionsfriheten ger en förskjutning från det 
kollektiva till det individuella (2000b s 294). Det är flera samhälls- och 
religiösa förändringar som påverkar individens relation till det kollektiva. 
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Individualisering får konsekvenser för individens religiositet och innebär 
att det inte längre finns ett samhälligt stöd för vare sig religiösa övertygelser 
eller för kyrkligt medlemskap (Ester 1994 s 72 ff). Individen blir mer utläm-
nad till sig själv och sitt eget sökande efter ett fungerande meningssystem 
(McGuire 1997 s 292). Sundback talar även om att individualiseringen på-
verkat kyrkotillhörigheten från ett kollektivt beteendemönster till ett indivi-
duellt ställningstagande (2000a s 37). 

Svenska folket har blivit mer individualistiskt. Pettersson (1992) har stu-
derat tre aspekter av individualism. Den första aspekten är förhållningssättet 
gentemot andra. Det innebär att man försöker påverka andra och att man 
upplever stor valfrihet i sitt liv. Den andra aspekten är en individualistisk 
grundsyn och består av att man önskar en större betoning av individens ut-
veckling och att man inte önskar mer utrymme för auktoritet. Den tredje 
aspekten är en individualistisk syn på arbetslivet, vilken går ut på att man 
värderar att få ta personliga initiativ i arbetet och att man inte behöver följa 
arbetsledningens instruktioner om man inte är övertygad om att de är riktiga 
(Pettersson 1992a s 54 f).  

I RAMP-undersökningen13 har graden av individualisering undersökts 
inom de nordiska länderna. Undersökningen visar att det finns skillnader 
mellan yngres och äldres inställning. De yngsta i undersökningen är mer 
kollektivistiska och mindre säkra på värdet av en individualistisk hållning. 
Undersökningen visar dessutom att kvinnor är mer individualistiska än män 
(Pettersson 2000 s 218 f). Individualiseringsprocessen har alltså gått olika 
långt hos olika grupper i samhället. 

De processer som beskrivs med de teoretiska begreppen privatisering och 
individualisering framstår i mångt och mycket som identiska. De lägger 
emellertid tonvikt på olika nyckeldrag; privatisering handlar om en förskjut-
ning av religionen från den offentliga sfären till den privata och individuali-
sering handlar om individens urskiljande från det kollektiva. 

2.3 Sammanfattning och diskussion 
I det här kapitlet har presenterats olika begrepp som använts för att spegla en 
religiös och social förändring: sekularisering, med dess underteman differen-
tiering, religionens avtagande i betydelse och privatisering; samt individuali-
sering. Hur är dessa processer relaterade till varandra? Är de parallella, kon-
kurrerande eller varandra uteslutande? 

Som jag uppfattar det är differentiering en övergripande process. Utan en 
differentiering mellan det sekulära och det religiösa skulle det vara svårt 

---------------------------------------------- 
13 RAMP (Religious And Moral Pluralism) är ett europeiskt projekt som undersöker graden av 
pluralism i medborgarnas religiösa och moraliska förhållningssätt. I projektet ingår även 
Norden (Gustafsson & Pettersson 2000 s 10 ff).  
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urskilja att religionens betydelse avtar. Differentiering hör ihop med privati-
sering. Genom differentiering skiljs individens olika roller från varandra, och 
därmed öppnas en möjlighet för individuell gestaltning av individens religio-
sitet. 

I de exempel som getts på dessa processer framgår också att de har större 
eller mindre bärighet på olika nivåer. Differentiering är en process som äger 
rum på en statsmaktsnivå där olika sociala institutioner skiljs från varandra, i 
det här fallet religion och stat. Den kristna organiserade religionens avta-
gande är en process som identifierats på både individ- och organisationsnivå. 
Undersökningar visar att individens yttre kollektiva engagemang i form av 
gudstjänstbesökande har minskat och att individens inre privata religiösa 
engagemang har minskat. På organisationsnivå har SMF och de övriga fria 
trossamfunden minskat i medlemsantal. I Svenska kyrkan finns en minskad 
uppslutning kring dess handlingar exempelvis gudstjänst, dop och konfirma-
tion. Det är dock tveksamt om religionen är på väg att försvinna från det 
offentliga samtalet, det vill säga om religionen avtar på en allmän samhälls-
nivå. När det gäller privatisering är det också en process som finns på både 
statsmakts- och individnivå. På statsmaktsnivå innebär privatisering att sta-
ten upphör att bry sig om religion och religiositet. För individen innebär 
privatisering att stödet för att uppleva mening enbart finns i den privata sfä-
ren. Till sist har individualisering beskrivits som en process på individnivå 
där individen alltmer urskiljs från kollektivet. Samtidigt som dessa processer 
främst har sin bärighet på olika nivåer får inte resonemanget hårdras, utan de 
olika processerna samverkar med varandra. 

Hur kan då dessa processer relateras till den aktuella undersökningen? 
Det finns en uppenbar skillnad och den ligger i att de begrepp som redovisats 
just handlar om processer, medan undersökningen omfattar material14 som 
insamlats vid ett mättillfälle. Det innebär att undersökningen inte speglar en 
process, utan ett avgränsat nedslag i tid och rum. I analysen av de resultat 
som framkommer i undersökningen går det inte att uttala sig om huruvida till 
exempel differentieringen mellan SMF och samhället ökar eller minskar. I 
och med detta blir begreppen mer teoretiska analysverktyg än redskap för att 
empiriskt tydliggöra processer. 

---------------------------------------------- 
14 Det material som åsyftas är de predikningar som samlats in och den enkät som de pastorer 
som medverkat i undersökningen fått svara på. I kapitel 6 ges en utförligare beskrivning av 
materialet. 
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KAPITEL 3 

SMF:s relation till samhället 
I följande kapitel ges en beskrivning på mesonivå om hur SMF:s relation till 
det omgivande samhället kan framställas.15 Även om det är organisationen 
SMF, centralt och lokalt, som står i fokus består den av individer. Dessa indi-
vider betraktas i kapitlet främst som företrädare för organisationen.  

Först diskuteras begreppen denomination och folkrörelse och huruvida de 
definierar relationen mellan rörelse och samhälle. Därefter ska jag genom 
olika exempel söka svaret på hur SMF:s relation till samhället ser ut. Exemp-
len innehåller tre aspekter. Den första aspekten handlar om det nationella 
ledarskiktets agerande och uttalande när de talar å rörelsens vägnar. Den 
andra aspekten tar upp pastorskårens agerande och uttalanden när de för 
rörelsens talan. Slutligen avhandlar den tredje aspekten verksamhetens inne-
håll som en bild av rörelsen.  

Aspekterna är valda med hänsyn till att de nationella ledarna kan sägas 
vara SMF:s ideologer och därigenom påverka rörelsens riktning, en ideologi16 
som mer eller mindre kan konkretiseras i den lokala verksamheten. Den 
lokala verksamheten är på det sättet ett mått på huruvida ledarskiktets ideo-
logi påverkar verksamheten. Pastorskåren intar en mellanposition som 
sträcker sig både uppåt och nedåt i hierarkin. Den kan sägas vara både före-
trädare för ledarskiktets åsikter gentemot medlemmarna i den lokala försam-
lingen och företrädare för den lokala församlingen gentemot SMF:s ledar-
skikt. Exemplen är också valda utifrån den forskning som finns om SMF 
kring förra sekelskiftet och möjligheten att finna nutida liknande exempel. 
På det sättet kan två sekelskiften jämföras med varandra. 

Kapitlet är främst koncentrerat kring två sekelskiften: SMF:s tidiga histo-
ria kring 1880–1920 och det innevarande sekelskiftet från 1980 och framåt, 
varvid det inte ger en tidsmässigt heltäckande redogörelse av SMF:s relation 
till samhället. Genom att spegla det utgående 1900-talets SMF i det utgående 
1800-talets SMF öppnas en möjlighet att finna kontinuitet och diskontinuitet i 
vad som kan sägas känneteckna SMF:s relation till samhället. 

 
 
 

---------------------------------------------- 
15 Relationen mellan SMF och samhället innehåller två riktningar: SMF:s relation till samhället 
och samhällets relation till SMF . I det här kapitlet tas enbart SMF:S relation till samhällets upp. 
16 Med ideologi menas en förhållandevis systematisk uppfattning om hur världen är, hur den 
bör vara och hur målen eventuellt kan förverkligas. Ideologier kan vara både samhällsbeva-
rande och samhällskritiska, vara totala i sin räckvidd eller omfång eller gälla begränsade 
sakområden (Østerud 1996 s 211). En utförligare diskussion förs i kapitel 5. 
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3.1 Denomination och folkrörelse 
SMF som rörelse beskrivs ofta med begrepp som denomination och folkrörel-
se, begrepp som pekar på en relation till samhället. Sven Halvardson (1991) 
diskuterar de nämnda begreppen i förhållande till SMF. Den amerikanska 
termen denomination beskrivs av Halvardson som en religiös organisation 
som har en pluralistisk legitimitet (se Robertson 1972), det vill säga den 
anser sig inte ha unika anspråk på att vara den enda och sanna religiösa or-
ganisationen. Denominationen har också ett positivt förhållande till samhälle 
och kultur (Halvardson 1991 s 44). Meredith B McGuire (1997) beskriver på 
följande sätt vad ett positivt förhållande innebär: 

 
They (the denominations, ea) are perhaps even more generally accepting of 
the larger society because, with their pluralistic approach, they have no intent 
or possibility of controlling society. Denominational collectivities interact 
with their larger social environment with the sense that the “world” is “okay” 
(McGuire 1997 s 149). 

 
Denominationen accepterar, enligt McGuire, det samhälle den verkar i. I 
McGuires beskrivning av olika religiösa organisationer används även ter-
merna kult, sekt och kyrka. Kyrkan har liksom denominationen ett positivt 
förhållande till samhälle och kultur, men skiljer sig från denominationen i 
sina anspråk på att vara den enda och sanna religiösa organisationen. Samma 
unika anspråk har sekten, men den skiljer sig från denominationen och kyr-
kan genom sitt negativa förhållande till samhälle och kultur, ett förhållande 
som sekten delar med kulten. Kulten har också ett negativt förhållande till 
samhälle och kultur, men har i likhet med denominationen inga unika an-
språk på att vara den enda och sanna religiösa relationen. Som synes definie-
rar McGuire olika religiösa organisationer utifrån dess anspråk på att vara 
den enda och sanna religiösa organisationen eller inte och deras förhållande 
till samhälle och kultur. 

Den beskrivning som getts av denominationens relation till samhället 
förklarar inte i någon högre grad innebörden av vad ett positivt förhållande 
innebär, varvid jag fortsätter med diskussionen kring begreppet folkrörelse.  

I Sverige har det under en lång tid bedrivits folkrörelseforskning.17 
Begreppet folkrörelse har genom åren debatterats (Jfr Johansson, H 1980 
s 8 ff och Blomdahl 1990 s 27 f) och betydelsen har varierat från att syfta på 
föreningar, som hos Ulf Blomdahl, till definitionen i forskningsrapporten ”Ej 
till salu” (1981). Den förstnämnda definitionen anser jag vara alltför vid och 
instämmer därför i den sistnämnda som är att en folkrörelse:  

 
 

---------------------------------------------- 
17 Se Blomdahl (1990), Engberg (1987), Johansson, E (1984), Johansson, H (1980), Lundkvist 
(1977). 
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… skall ha en ideologi, den skall vara opinionsbildare, den skall ha en viss 
numerär och en viss spridning. Den skall vidare vara öppen för alla och den 
skall vara demokratisk och fri från stat och kommun (1981 s 564). 

 
För att betecknas som en folkrörelse ska alltså en organisation, nätverk eller 
grupp uppfylla ett antal villkor om ideologi, opinionsbildning, storlek, sprid-
ning, öppet medlemskap, demokrati och oberoende. 

Till folkrörelseforskningen hör också jämförelser med liknande interna-
tionella företeelser. I engelskan finns inte någon term som direkt kan över-
sättas med folkrörelse, utan begreppen social movement och voluntary asso-
ciations kan jämställas med det svenska begreppet.  

Enligt Sven Lundkvist (1977) ingår tre element i en voluntary associa-
tion: den är en frivilligförening som är tillkommen för att främja något 
gemensamt intresse för sina medlemmar, medlemskapet är frivilligt och 
organisationen existerar oberoende av staten (1977 s 18).  

En social movement kännetecknas av att ”medlemmarna vill ha till stånd 
någon form av förändring i den rådande sociala ordningen. Den har också en 
uppsättning idéer, som preciserar missnöjet, föreskriver lösningar och rätt-
färdigar förändringar”, enligt Lundkvist (1977 s 23). Som synes finns flera 
likheter mellan Lundkvist definitioner av social movements och voluntary 
associations och definitionen av en folkrörelse i rapporten ”Ej till salu”, 
varför jag anser att det svenska begreppet folkrörelse till stor del täcker in de 
engelska begreppen voluntary association och social movement. Folkrörelse 
är också det begrepp som jag använder. 

Hur förhåller sig dessa begrepp till SMF? Halvardson (1991) har analyse-
rat SMF utifrån begreppet folkrörelse och dess internationella motsvarighet i 
begreppen social movement och voluntary association (1991 s 25 ff). En 
social rörelse är enligt Halvardson en rörelse som ”gör systematiska kollek-
tiva ansträngningar för att åstadkomma förändringar i tankar, beteenden och 
sociala relationer” (1991 s 26). Halvardsons definition ligger nära den Lund-
kvist har och Halvardson anser att begreppet social movement stämmer väl 
in på SMF i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Även begreppet 
voluntary associations anser Halvardson stämmer med det svenska folkrö-
relsebegreppet och med SMF. 

Hur definierar Halvardson det svenska begreppet folkrörelse? För honom 
kännetecknas en folkrörelse av att den är ”dynamisk, solidarisk och mobili-
serande” (1991s 36 f). Halvardsons definition skiljer sig därmed en del från 
den i forskningsrapporten ”Ej till salu” (1981). Med ordet dynamisk menar 
Halvardson att en folkrörelse ska vara mer påtryckande och förändrande än 
förvaltande och bevarande. Ordet solidarisk syftar på att en folkrörelse ska 
ha mål som ligger bortom både organisationens och medlemmarnas egenin-
tresse och med mobiliserande menas att rörelsens resurser ligger i medlem-
marnas engagemang och ansvarstagande. Även denna definition anser Hal-
vardson stämmer väl överens med SMF (1991 s 37). Med utgångspunkt från 



 

 36

ovanstående resonemang kan man konstatera att SMF nationellt sett är en 
folkrörelse och internationellt sett är både en social movement och voluntary 
association. 

Historiskt sett finns det inga problem med att beskriva SMF som en folk-
rörelse. Problemen uppstår snarare i vår tid och frågor som: ”Hur länge kan 
en rörelse fortsätta att vara en rörelse?” och ”kan SMF fortfarande betraktas 
som en folkrörelse?” infinner sig. 

Med bakgrund av den definition som getts begreppet folkrörelse i forsk-
ningsrapporten ”Ej till salu” (1981 s 564), är det möjligt att säga att SMF 
stämmer med den karaktäristik som givits begreppet folkrörelse. SMF av 
1990-talsmodell har en ideologi, en numerär och geografisk spridning. Med-
lemskapet är öppet för alla och föreningsdemokratin är välutvecklad. SMF är 
dock inte fri från stat och kommun. Det beroende som finns är att stat och 
kommun stödjer SMF:s verksamhet genom olika bidrag på samma sätt som 
andra trossamfund och föreningar får bidrag. Frågan om hur SMF bedriver 
opinionsbildning belyses senare i det här kapitlet och i nästa kapitel  

I begreppet folkrörelse finns alltså relationen till samhället beskriven. 
Folkrörelserna har en ideologi som bland annat innehåller visioner om vad 
som är ett gott samhälle, vad som är ont och hur det onda ska bekämpas för 
att samhället bättre ska passa med den egna rörelsens mål. I ideologin ligger 
också drag av missnöje med den rådande ordningen. Rörelsen ska till följd 
av sin ideologi kollektivt engagera sig i opinionsbildning, för att få till stånd 
de förändringar som man anser är nödvändiga. 

3.2 Det nationella ledarskiktets relation till samhället 
Vid förra sekelskiftet var Paul Peter Waldenström en av SMF:s ledare. Erland 
Sundström beskriver Waldenström som ett barn av sin tid (slutet av 1800-
talet) med en konservativ samhällsåskådning. Den präglades enligt Sund-
ström av hans bakgrund som präst och av det svenska treståndssamhället 
med värjestånd, lärestånd och närestånd. För Waldenström var överheten 
legitimerad av Gud (1978 s 115 f). I sin predikan med rubriken ”Lydnad mot 
överheten” säger Waldenström att: 

 
Underdånighet och hörsamhet mot överheten äro saker, som pryda de troende 
inför Gud, och som genom dem pryda Guds och Kristi namn inför världen 
(Sundström 1978 s 118). 

 
Denna syn gjorde inte Waldenström samhällsfrånvänd i den meningen att 
han inte ville ha med den världsliga makten att göra, utan han var snarare 
mycket aktiv i det politiska livet och var under en tjugoårsperiod riksdags-
man (Sundström 1978 s 18) I den tidigare citerade predikan framhäver Wal-
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denström de kristnas möjligheter att påverka samhället genom att engagera 
sig politiskt. 

 
Genom att deltaga i de borgerliga angelägenheternas avgörande kunna också 
undersåtar utöva stort inflytande på samhällets styrelse. Och därvid hava de 
troende samma lagliga rättigheter som andra. De kunna deltaga i val av såväl 
kommunernas förtroendemän som av riksdagsmän, och de kunna ofta rätt vä-
sentligt inverka på samhällets styrelse (Sundström 1978 s 124). 

 
För Waldenström var det viktigt att kristna tog sitt samhällsansvar genom att 
påverka de politiska besluten. Han var mycket tydlig i vilken moral och livs-
stil som var den rätta och han gick strängt till rätta mot rusdrycks- och to-
baksbegäret (Sundström 1978 s 85 ff). 

Waldenströms samhällsengagemang inriktades alltså på delaktighet inom 
de politiska ramarna och regler för individens egen moral och livsföring. 
Hos honom fanns inte någon tilltro till en social förändring utanför de redan 
givna ramarna, utan snarare en konservativ, högerinriktad hållning. 

I Irving Palms (1982) avhandling om frikyrkorörelsernas hållning till ar-
betarnas fackliga och politiska kamp åren kring sekelskiftet 1800–1900 stu-
deras bland annat SMF och ledarskiktets syn på arbetarfrågan.18 Till det le-
dande skiktet hörde utöver Waldenström, som tidigare nämnts, P. Ollén, 
Sam Johansson och J. Norberg (1982 s 79 f). Palm kompletterar bilden av 
Waldenströms tilltro till överheten med att Waldenström inte bara kritiserade 
arbetarnas brist på lydnad, utan också arbetsgivarnas dåliga behandling av 
sina anställda (1982 s 88). SMF:s ledarskikt kan dock sägas vara starkt kritis-
ka till den framväxande arbetarrörelsen, framför allt på grund av inslaget av 
socialism, men också för att den inte böjde sig för överheten. Ledarna gick ut 
hårt mot socialismen som religionsfientlig och revolutionär (1982 s 96 ff). 
Under bland annat Sundsvallsstrejken sökte Waldenström upp de troende 
arbetarna för att vädja till dem att gå tillbaka till arbetet (1982 s 103). 

Palms avhandling förstärker teckningen av ett konservativt ledarskikt 
med ett starkt politiskt engagemang (1982 s 119). Ledarna kan partipolitiskt 
definieras som liberaler med en viss förskjutning åt höger, även om Walden-
ström uppträdde som en politisk vilde i riksdagen (1982 s 121 ff). Siffror 
från Lundkvist kompletterar bilden av det politiska engagemanget. 1890 var 
15 % av andra kammarens ledamöter med i någon frikyrka (1977 s 175). 

En annan fråga som väckte ett starkt engagemang, i såväl SMF:s ledar-
skikt som i SMF överlag, handlade om fred och försvar. Ingmar Gustafsson 
(1987) skriver att i slutet av 1800-talet fanns en delad opinion inom ledar-

---------------------------------------------- 
18 Palm (19982 s 55) definierar arbetarfrågan på följande sätt, vilket också är det sätt som jag 
använder ordet på: ”Arbetarfrågan innebar att man såg följderna av överbefolkning och arbe-
tarnas otrygga ställning på arbetsmarknaden som sociala problem. Arbetarfrågan blev en del i 
ett socialt betraktelsesätt av samhället. Genom sociala reformer skulle arbetarnas situation 
förändras och det skulle ske inom den nya samhällsordningens ram”. 
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skiktet. Waldenström var en övertygad försvarsvän och E J Ekman föresprå-
kade återhållsamhet med ekonomiska resurser till försvaret (1987 s 77). Efter 
Ekmans avgång blev Waldenström dominerande i opinionsbildningen (1987 
s 66). Med åren blev dock de olika åsikterna mer och mer tydliga. I samband 
med första världskriget och det generationsskifte som ägde rum i SMF:s le-
darskikt växte stödet för att verka för fred och vid generalkonferensen 1917 
gjordes ett uttalande för fred (1987 s 188). Även om ledarskitets hållning i 
försvars- och fredsfrågan förändrades över tid visar frågan på ett politiskt 
engagemang. 

Studiet av SMF:s ledarskikt kring förra sekelskiftet visar att dess sam-
hällsengagemang innehöll olika komponenter. En sådan komponent var ett 
starkt politiskt engagemang. Ledarskiktet inom SMF ville verka inom det 
politiska systemet för förändring, snarare än att genom icke- parlamentariska 
handlingar förändra systemet. En annan komponent var en tydlig förkunnel-
se om moral och livsstil som kom i uttryck ibland annat Waldenströms pre-
dikningar.19 

På vilket sätt uttrycker dagens nationella ledarskikt ett samhällsengage-
mang? Vid det innevarande sekelskiftet återfinns inte missionsföreståndaren 
i Sveriges riksdag, som en företrädare för SMF och en kristen livsstil. Det 
politiska agerandet kan istället sägas både bytt arena och form. Arenan har 
förflyttats från riksdagen till generalkonferensen. Formen har ändrats från 
politiska uttalanden i riksdagen till uttalanden i aktuella dagsfrågor riktade 
till riksdag och regering, från missionsföreståndaren som individ till gene-
ralkonferensen som kollektiv. Det är inte längre individer som representerar 
SMF i riksdagen, utan kollektivet riktar uttalanden till riksdag och regering. 
Dessa uttalanden på 1990-talet har främst handlat om ekonomi, asylsökande 
och fred. 

Ett annat exempel på försök till påverkan är att i nära anslutning till gene-
ralkonferensens uttalande om bistånd (Generalkonferensens protokoll 1996 
och 1999) skrev nuvarande missionsföreståndaren Krister Andersson till-
sammans med representanter för olika kyrkor och organisationer en debattar-
tikel som uppmanade riksdagen att återställa enprocentmålet (Dagens Nyhe-
ter 00 03 02). 

Under 1990-talet startade SMF ett projekt som kallades ”Rådslag om mis-
sionen i Sverige”. Inom projektet skrevs häften som skulle inspirera till sam-
tal i SMF:s församlingar. I det första häftet skrev Andersson en artikel om 
”Vägval och uppbrott för mission i en ny tid” (1993 s 15–34). I artikeln tar 
Andersson upp ”hur nutidens människa längtar efter omsorg” och frågar hur 
församlingarna ska kunna möta det behovet. Andersson menar att ett sätt är 
att ta ställning i samhällsfrågor. 

---------------------------------------------- 
19 Hans Andreasson (2002) har studerat vad missionsföreståndarna i SMF säger i sina inled-
ningspredikningar vid Generalkonferens. Undersökningen omfattar den period som inte 
nämnvärt berörs i den här studien, 1918–1993. 
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I samhällsfrågorna kan vi behöva ta ställning och välja väg tydligare än vi 
hitintills har gjort. Det handlar om både den enskildes politiska ställningsta-
gande och om församlingens diakonala ansvar. Vi måste i framtiden tydligare 
välja om vi som församling vill finnas enbart på åskådarplats i samhällsde-
batten eller om vi vill delta i spelet på plan. Om vi väljer det senare, måste vi 
börja bygga upp en beredskap för det (1993 s 32). 

 
Församlingarna har inte, enligt Andersson, tillräckligt tagit ställning i sam-
hällsfrågor och en tydlighet kan behövas, även om Andersson inte anser att 
det är ett krav. I texten finns också vissa distinktioner. Det är främst den 
enskilde som ska göra politiska ställningstaganden. Församlingen ska ta ett 
diakonalt ansvar och finnas med i samhällsdebatten. Hur församlingen ska 
finnas med i samhällsdebatten anger inte Andersson. Andersson fortsätter 
med att räkna upp olika områden som väntar på ett svar från församlingarna. 
Det handlar bland annat om människor som inte är älskade av marknadskraf-
terna, den sociala döden, miljöfrågorna och skuldkrisen (1993 s 32). Anders-
son fortsätter: 

 
Jag har blivit alltmer övertygad om att vi inte kan leva i våra församlingar 
som om dessa framtidsfrågor inte fanns. Hur stora och svåra frågorna än är, 
kan vi inte som Guds folk på jorden idag bara överlämna dem till politiker 
och marknadsexperter. Frågan är om vi kan fortsätta arbetet i Missionsför-
bundet in i framtiden utan att ta in den verklighet, som visserligen finns i våra 
vardagsrum genom TV och video, men som saknas på föredragningslistor i 
styrelser och församlingsmöten? (1993 s 33) 
 

För Andersson är det alltså viktigt att ta ställning i olika samhällsfrågor. Ja, 
det verkar vara en framtidsfråga för hela SMF att tydligare ta del i samhällsli-
vet. Andersson beskriver inte närmare vilka svar som ska ges på de stora 
framtidsfrågorna eller vad det innebär att ta in verkligheten. Det är upp till 
läsaren att konkretisera detta. 

Kring senaste sekelskiftet återfinns alltså inte SMF:s nationella ledare i 
Sveriges riksdag, utan ett forum för kollektiva uttalanden är istället general-
konferensen. Ett annat forum är massmedia, i det här fallet dagstidningar, 
även detta i en kollektiv form tillsammans med en mängd olika företrädare. 
Andersson speglar i den nämnda artikeln tydligt hela rörelsens åsikt.20 Sam-
hällsengagemanget uttrycks inte inom det politiska systemet, riksdagen, det 
uttrycks istället utanför det och oftast som kritik av de beslut som de politis-
ka företrädarna fattat.  

Det finns också en medvetenhet och en självkritik i Anderssons artikel i 
rådslagshäftet, en medvetenhet om att församlingarna inte gör tillräckligt när 
det gäller samhällsfrågor och att det inte kan fortsätta på samma sätt. An-
dersson gör det närmast till en trovärdighetsfråga, om församlingarna vill 

---------------------------------------------- 
20 Rörelsens åsikt uttrycks till exempel i uttalanden från Generalkonferensen (se Generalkon-
ferensens protokoll 1996 och 1999). 
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vinna omvärldens respekt och intresse måste en mängd samhällsfrågor bear-
betas och besvaras.  

3.3 Pastorskårens21 relation till samhället 
Vilken hållning hade pastorskåren i olika samhällsfrågor 1880–1920? Den 
frågan kan delvis besvaras när det gäller tiden 1880–1920 i fråga om pasto-
rernas hållning till arbetarfrågan och politiskt arbete. 

Under åren 1891 och 1892 pågick Norbergsstrejken (Palm 1982 s 119 f). 
I samband med den antog predikantmötet 1891 en resolution där man uttala-
de ”sina betänkligheter mot att kristna arbetare engagerade sig i fackföre-
ningsrörelsen och deltog i strejker på grund av den inriktning som rörelsen 
fått”, skriver Palm (1982 s 119). Den riktning som åsyftas var att fackföre-
ningsrörelsen blivit socialistisk. Predikanterna antog alltså de nationella le-
darnas hållning mot fackföreningsrörelsen på grund av dess socialistiska 
inriktning och metoder för att genomföra sina krav. 

På predikantmötena på 1880-talet och fram till 1900-talet, diskuterades 
också frågan om hur predikanterna skulle förhålla sig till politiskt arbete. De 
riktlinjer som drogs upp var att det var olämpligt att pastorer och försam-
lingsföreståndare var politiska ledare eller agitatorer. Pastorernas roll var 
istället att medla och ge råd. Däremot hade pastorerna rätt att reagera och 
agera mot orättfärdiga samhällsförhållanden. Det var också viktigt att de var 
väl insatta i politiska och sociala frågor. Palm konstaterar dock att detta var 
enbart riktlinjer som uppkom i en speciell situation och att det fanns avvikel-
ser från dessa rekommendationer (1982 s 119 f). 

När det gäller det politiska engagemanget verkar till viss del olika regler 
gälla för pastorerna och för ledarskiktet. Ledarskiktet engagerade sig parti-
politiskt och var stundom mycket agitatoriska. Pastorerna däremot skulle 
vara partipolitiskt neutrala. Deras engagemang skulle istället ta sig i uttryck i 
protester mot orättfärdigheter och i att hålla sig informerade i samhällsfrågor 
och politik. 

I Palms avhandling ingår en studie på lokal nivå. De orter som finns med 
i undersökningen är Gävle, Stora Tuna och Hällestads socken (1982 s 129 f). 
De lokala ledarna i församlingarna delade de nationella ledarnas hållning till 
arbetarfrågan, medan medlemmarna från arbetarklassen solidariserade sig 
med den lokala fackföreningsrörelsen. Här fanns alltså ett motsatsförhållan-
de mellan medlemmar och lokala ledare som inte resulterade i uteslutning, 
utan olika åsikter levde sida vid sida i församlingarna (1982 s 163 ff). Pas-
torskåren gjorde alltså gemensam sak med de nationella ledarna när det gäll-

---------------------------------------------- 
21 Med ordet pastorskåren åsyftas pastorerna som kollektiv och deras hållning som den ut-
trycks i predikantmöten och senare i Pastorernas Riksförbunds sammanhang. 
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de arbetarfrågan, även om det fanns lokala variationer där pastorerna solida-
riserade sig med arbetarna.  

Hur ser pastorskårens relation till samhället ut idag? Pastorerna har under 
1980–1990-talet inte haft någon tradition att liksom generalkonferensen 
uttala sig i aktuella frågor. Det som gjorts under perioden är en manifestation 
och en demonstration. Under pastorsmötet 1985 genomfördes en demonstra-
tion vid sydafrikanska legationen. Demonstrationen var mot apartheidsyste-
met och för frigivning av Allan Boesak och andra fängslade oppositionella i 
Sydafrika (Borlänge Tidning 85 09 21). Under Pastorsmötet 1999 gjordes 
tillsammans med Sveriges Kristna Råd en manifestation på Sergelstorg för 
att uppmärksamma konflikten i Kongo-Brazzaville.22 Manifestationen följdes 
av ett fackeltåg till Immanuelskyrkan i Stockholm. Initiativet till manifesta-
tionen kom från ett par pastorer som hade träffat några kollegor från Kongo-
Brazzaville och fått information om situationen. Båda dessa manifestationer 
kan sägas vara en del av en kollegial solidaritet som också vidgas till en 
större solidaritet. I övrigt har inte pastorskåren som kollektiv agerat i olika 
samhällsfrågor. 

Ett annat exempel på relationen till samhället finns beskrivet av Palm 
(1993). Palm har intervjuat pastorer och lekmän i två Örebroförsamlingar, 
varav en är en missionsförsamling, om deras syn på samhällsansvar och det 
konkreta sociala församlingsarbetet. Det sociala arbetet har, enligt svaren till 
Palm, två dimensioner: det interna sociala församlingsarbetet och ett socialt 
utåtriktat arbete. Dessa insatser kan vara individuellt eller strukturellt inrik-
tade. Både pastorerna och lekmännen i missionsförsamlingarna anser att 
social verksamhet och samhällsengagemang är viktiga inslag i församlingens 
verksamhet. Det tillhör enskilda kristnas kallelse och församlingens kallelse 
att ta samhällsansvar. Samhällsansvaret innebär inte bara ord, utan också 
handling. Samhällsansvaret kan gestaltas genom omsorgen om människor i 
vardagslivet, genom protest och opinionsbildning, genom att ta ställning för 
de svaga och genom den egna livsstilen. Församlingen har en profetisk upp-
gift, säger pastorerna och lekmännen, att se lite längre och utifrån det pro-
testera. Den verksamhet som finns i församlingarna är främst individinriktad 
och Palm konstaterar att det utåtriktade sociala arbetet inte är ämnat att leda 
till strukturella förändringar (1993 s 363 ff).  

I Palms undersökning finns en samstämmighet mellan lekmän och pasto-
rer. De har samma uppfattning om samhällsansvar. Samhällsengagemang 
synliggörs i det här sammanhanget i den egna livsstilen, omsorgen om män-
niskor, både i vardagsliv och genom verksamhet, samt genom opinionsbild-
ning. I pastorernas hållning blir kopplingen till verksamheten tydlig, vilket är 
det sista temat i det här kapitlet. 

---------------------------------------------- 
22 Källa: Samtal med Pastorsförbundets ordförande Olle Alkholm 00 02 21. 
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3.4 Verksamheten i relation till samhället 
Verksamhetens innehåll kan ses som en bild av rörelsens relation till samhäl-
let. Det är genom verksamheten som ideologin kan bli handling. I bästa fall 
konkretiserar verksamheten det ideologiska innehållet. Hilding Johansson 
(1980) beskriver folkrörelsernas verksamhet som ett uttryck för själva rörel-
sen. I ett citat från Svensk Veckotidning beskrivs församlingsverksamheten i 
Gävle missionsförsamling på 1920-talet på det här sättet:  

 
”Ofta var missionsföreningarna en kombination av predikoplatser och sociala 
institutioner. Betlehemskyrkan i Gävle var t ex under en period storkök för 
fattiga, arbetsförmedling, kommunalpolitisk påtryckningsgrupp och väckel-
sekyrka. Samhällsansvaret var starkt i missionshusen. Biblioteken var många 
och välanvända.” (Öhngren 1980 s 164) 
 

Citatet visar på en mångfald av församlingsverksamhet och jag ska därför 
samla beskrivningarna om den lokala församlingsverksamheten under vissa 
temaord: socialt stöd, demokratisk fostran, fritidsverksamhet och folkbild-
ning. Under varje rubrik kommer först en historisk tillbakablick från förra 
sekelskiftet och sedan exempel från millennieskiftet. 

Runt förra sekelskiftet bestod församlingarnas verksamhet av det sociala 
stödet till människor som hade det svårt. Till den sociala verksamheten hör-
de bland annat barnhem. På en del håll drevs barnhem tills stat, landsting och 
kommun tog över den verksamheten (Hedberg 1978 s 62 f). Denna typ av 
verksamhet bedrevs i Karlskoga (Johansson, E 1984). I anslutning till barn-
hemmet i Karlskoga fanns en folkskola för barnen. Platsförmedling förekom 
också under en tid i församlingens regi. Genom församlingens kontakter 
kunde de ungdomar som växt upp på barnhemmet få arbete. Församlingen 
bedrev fattigvård med hjälp till dem som hade det ekonomiskt svårt. 1886 
anställdes en bibelkvinna som fungerade som en social fältarbetare (1984 s 
127 f). 

Folkskolan i barnhemmets regi visar att en verksamhet kunde fylla olika 
funktioner, i det här fallet både socialt stöd och utbildning. Ett annat sådant 
exempel är söndagsskolan. Genom söndagsskolan fick barnen ofta social 
hjälp i form av kläder och möjlighet att resa på sommarkoloni (Hedberg 
1978 s 60). Söndagsskolans verksamhet blev därför inte enbart undervisning 
i kristen tro, utan också praktisk hjälp till behövande.  

Mycket av församlingarnas sociala verksamhet, som barnhem, social-
hjälp, arbetsförmedling har under senare tid övertagits av stat, landsting och 
kommun (Johansson, H 1980 s 109). Den sociala verksamheten i försam-
lingarna har fått karaktären av komplettering av de olika samhällsinstitutio-
nerna. Exempel på sådan verksamhet är behandlingshem för ungdomar, fri-
villigcentraler som ger stöd till gamla och ensamma, arbetslöshetsprojekt 
med mera (Björn m.fl. 2000). 
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En annan del i verksamheten var den demokratiska fostran. Lundkvist 
beskriver hur frikyrkornas organisatoriska form under förra sekelskiftet gav 
träning i att föra protokoll, föra matrikel, vara ordförande och diskutera 
(1977 s 159). En kunskap som medlemmarna tog med sig in i andra uppgif-
ter och uppdrag. Lundkvist skriver vidare att under 1890-talet var i Östervåla 
missionsförsamlingens ordförande också kommunalnämndens ordförande, 
ett förhållande som Östervåla säkert inte var ensamt om (1977 s 182). 

Bo Öhngren har undersökt folkrörelsernas representation på kommunal-
nivå från 1890 till 1974, alltså fram till innevarande sekelskifte, och anser att 
frikyrkorörelsen tillsammans med nykterhetsrörelsen ”bär upp en betydande 
del av den kommunala självstyrelsen” (1980 s 173). Hilding Johansson talar 
om folkrörelserna som demokratiska miljöer, som ”en demokrati i smått” 
(1980 s 109 f). Enligt honom är själva verksamheten en förlängning av de-
mokratin genom att det är medlemmarna själva som bestämmer vilken verk-
samhet som ska bedrivas. Johansson skriver om folkrörelserna i allmänhet, 
men beskrivningen anser jag även passar på SMF både historiskt och i nutid. 
Den demokratiska fostran som skett och sker i SMF kommer alltså inte bara 
den egna rörelsen till del, utan medlemmarna har också ett intresse av att 
delta i samhällets demokratiska institutioner. 

Till fritidsverksamheten hör verksamhet för pensionärer, vuxna, barn och 
ungdomar. Redan på slutet av 1800-talet bildades inom SMF:s församlingar 
ungdomsföreningar. Hedberg uppger att 1903 fanns 421 ungdomsföreningar 
med över 15 000 medlemmar (1978 s 42). Ungdomsföreningarna erbjöd 
bibelstudier, samtal och andlig gemenskap för dess medlemmar (1978 s 62). 
1910 bildades riksorganisationen SMU (Svenska Missionsförbundets Ung-
dom). De lokala SMU-föreningarna erbjöd till att börja med främst ungdoms-
verksamhet, men från och med 1930-talet påbörjades scoutverksamhet.  

Idag finns det i församlingarnas och SMU:s regi bland annat babysång, 
scout, idrott, tonårsverksamhet, samtalsgrupper, pensionärsverksamhet och 
dagledigträffar. Både SMF och SMU räknar antalet deltagare i olika aktiviteter 
och vid årsskiftet 2000–2001 deltog 144 154 deltagare i olika 
församlingsverksamheter (Årsbok 2002 s 13), varav 65 299 personer var 
medlemmar i SMF (Årsberättelse 2001 s 5). I SMU:s verksamhet deltog 60 
151 personer varav 45 268 var medlemmar i SMU under år 2001 (SMU:s 
verksamhetsberättelse 2001). Dessa siffror visar att betydligt fler personer än 
bara de egna medlemmarna finns med i den verksamhet som bedrivs av 
församling och SMU. 

De lokala församlingarna stod också för folkbildning. De första folkbil-
darna under förra sekelskiftet var i SMF kolportörerna. Kolportörerna gick 
runt i socknar och städer, visade upp sina böcker och berättade om sin tro. 
Med tiden övergick kolportörerna mer och mer till att predika (Hedberg 
1978 s 34). Som tidigare nämnts drev en del församlingar folkskolor. De 
hade egna bibliotek och Karlskoga missionsförsamling erbjöd till exempel 
en praktisk slöjdskola på 1880-talet (Johansson, E 1984 s 125 f). På schemat 



 

 44

fanns teoretiska ämnen som svenska, räkning och bokföring, samt praktiska 
ämnen som snickeri, målning och smide. Hilding Johansson skriver att: 

 
Folkrörelserna har givit kraftiga impulser till studier och kulturella strävan-
den. De har varit de många människornas ”fortsättningsskola”, och folkbild-
ningsverksamheten har lyft de lägre samhällsklasserna kulturellt och socialt 
(1980 s 116). 

 
Idag drivs fem folkhögskolor i SMF:s regi (Matrikel med konstitution 2000 
s 8 ff). De erbjuder både kurser som ger gymnasial behörighet till högskolor 
och universitet och kurser i musik, media, bibelkunskap och fritidsledarut-
bildningar. I församlingarna sker folkbildningsarbetet ofta i samarbete med 
Frikyrkliga Studieförbundet. Det kan handla om studiecirklar i korgmålning, 
franska och litteratur. Många församlingar har olika körer, konfirmationsun-
dervisning och samtalsgrupper i livsfrågor. Den folkbildande verksamheten 
når idag både de egna medlemmarna och människor utanför den egna rörel-
sen. 

3.5 Sammanfattning 
SMF kan betecknas som en denomination och folkrörelse. I begreppen ingår 
en relation till samhället som kan utkristalliseras i fem karaktärsdrag.  

För det första utgör politiskt engagemang inom det politiska systemet en 
del av relationen till samhället. Exempel på det är att SMF:s ledare kring förra 
sekelskiftet gick in i det politiska systemet, i kommuner och riksdag. SMF:s 
ledare agiterade för det kristliga i att engagera sig politiskt. Dagens nationel-
la ledare har inte gått in i ett politiskt engagemang i Sveriges riksdag. 

För det andra är opinionsbildning en del av relationen till samhället. Ett 
tydligt exempel på det är de nutida nationella ledarna. Andersson kritiserar 
regering och riksdag för dess beslut, en kritik som får sitt stöd i generalkon-
ferensen. Man kan säga att Andersson för rörelsens talan mot det politiska 
systemet utanför det istället för inom det. Det politiska engagemanget i Sve-
riges riksdag har under drygt hundra år förändrats från att ske inom riksda-
gen till att ske utanför den. Det finns få nutida exempel på att pastorskåren 
gjort aktiva försök att vara opinionsbildande, även om missionsförbundare 
också nu är överrepresenterade bland riksdagsledamöterna i relation till rö-
relsens medlemsantal. De två exempel som finns handlar om en demonstra-
tion mot apartheid och en manifestation för fred i de båda Kongo-staterna. 
På lokal nivå anser också pastorerna att opinionsbildning är viktigt. En åsikt 
som de delar med medlemmarna. Ändå är exemplen på opinionsbildning, 
utöver de som angetts, få. 

För det tredje ingår ett engagemang i enstaka sakfrågor i relationen till 
samhället. Kring förra sekelskiftet var arbetarfrågan en sådan fråga. I arbe-
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tarfrågan intog det nationella ledarna en konservativ hållning som innebar att 
de försökte påverka medlemmarna att inte delta i fackligt arbete och strejker. 
Pastorskåren som helhet delade de nationella ledarnas åsikt. På lokal nivå 
var däremot situationen annorlunda. I en del församlingar delade de lokala 
ledarna, pastorerna, de nationella ledarnas hållning och i andra församlingar 
delade inte pastorerna de nationella ledarnas hållning. Ett annat exempel är 
försvars- och fredsfrågan där ledarskiktets hållning över tid gick från för-
svarsvänlig till fredsvänlig. 

Nutida exempel på engagemang i enstaka sakfrågor är i biståndsfrågor 
och asylfrågan. Dessa frågor drivs både av SMF som helhet genom General-
konferensuttalanden och av det nationella ledarskiktet.  

För det fjärde utgör tydlighet i moral- och livsstilsfrågor en del i relatio-
nen till samhället. Ett uttryck för detta kring förra sekelskiftet var de natio-
nella ledarnas försök att påverka människor till att ändra sin livsföring. Wal-
denströms predikningar mot rusdrycker och tobak är ett exempel på det. 
SMF:s ledare ville aktivt påverka människors livsstil till vad de själva ansåg 
vara bättre. Även pastorerna idag delar åsikten om att den egna livsstilen är 
viktig. Åsikten om att moral- och livsstilsfrågor är viktiga verkar inte ha 
förändrats över tid. 

För det femte kan den lokala församlingsverksamheten ses ett uttryck för 
SMF:s relation till samhället. I kapitlet har det redogjorts för fyra former av 
verksamhet: socialt stöd, demokratisk fostran, fritidsverksamhet och folk-
bildning. Dessa former av verksamheten vänder sig inte bara till de egna 
medlemmarna, utan även till människor utanför församlingen. Pastorerna 
poängterar det sociala stödet som en viktig del av samhällsansvaret, ett soci-
alt stöd som enligt pastorerna främst är individinriktat. 

Pastorerna i SMF är på en och samma gång samfundets språkrör i den lo-
kala församlingen och lokalförsamlingens röst i kontakterna med lokalsam-
hälle och samfundsledning. Ett av de viktigaste uttrycksmedlen är predikan. 
Där ger pastorerna i anslutning till bibeltexterna en bild av hur samfundets 
tradition (i fråga om politik, samhällskritik, samhällsengagemang, folkrörel-
seidentitet, teologi) och relaterar dagens situation till sin egen tolkning av 
Bibeln. Frågan till mitt material är hur SMF:s folkrörelsekaraktär och relation 
till samhället uttrycks i pastorernas värderingar och predikningar. 
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KAPITEL 4  

Det dubbla medborgarskapet 
I den gamla evangelieboken hade den söndag som nu motsvarar den 21:a 
söndagen efter Trefaldighet temat ”det himmelska och det jordiska medbor-
garskapet” (Beijer 1985 s 47). Temat och kapitlets rubrik anspelar på att 
kristna lever i två världar samtidigt. Hur ser missionsförbundarna på relatio-
nen mellan tro och samhälle? Hur anser de att SMF ska förhålla sig till det 
samhälle det verkar i? Hur ser medlemmarna i SMF på samfundet?  

Dessa frågor kommer bland annat att diskuteras i det här kapitlet. Kapitlet 
innehåller också några historiska tillbakablickar till tiden kring förra sekel-
skiftet och medlemmarnas syn på arbetarfrågan, arbetet för missionen och 
betydelsen av den egna moralen. Anledningen till att skildra SMF kring två 
sekelskiften är önskemålet om att kunna skissa en process. SMF lever inte i 
ett historiskt vakuum, utan handlingar, åsikter och värderingar är i kontinui-
tet eller diskontinuitet med den egna historien och traditionen. Fokus för 
kapitlet är individerna, det vill säga medlemmarna i motsats till förra kapitlet 
där rörelsen var i fokus. 

4.1 Förra sekelskiftet 
För att spegla tiden kring förra sekelskiftet krävs ett aktivt sökande efter 
material som belyser frågeställningen. Allt material som det refereras till i 
det här avsnittet är inte källmaterial, utan är skildringar i vilka tidsandan kan 
anas.23  

Viktor Myrén (1936, 1937 och 1940) har i romanform skildrat folkväck-
elsens historia bland människor som levde nära norska gränsen i Dalsland 
och Värmland i slutet av 1800-talet. Romanerna skildrar hur väckelsen bröt 
ut och människor började samlas i hemmen till gudstjänster. Så småningom 
organiserade väckelsefolket sig i en Ansgariiförening, som med tiden blev en 
församling inom det nybildade SMF. Väckelsefolket, som Myrén skildrar 
runt förra sekelskiftet, levde ett enkelt liv. I sitt vardagsliv försökte de att ha 
Jesus som en förebild för vad ett kristet liv innebär, fastän det inte alltid var 
enkelt. Myrén gestaltar kristna som tog avstånd från alkohol, ville leva ärligt 

---------------------------------------------- 
23 Ur ett källkritiskt perspektiv kan de romaner som här används för att skildra tidsandan 
ifrågasättas som användbara källor (Alvesson & Sköldberg 1994 s 123 ff). Romanerna är 
skrivna årtionden efter den tid och miljö de beskriver. Det är sannolikt att författarna snarare 
beskriver sin bild av folkväckelsens historia än hur det verkligen var. Mot detta kan man 
hävda att de flesta beskrivningar, oavsett samtidighet, rymmer ett subjektivt tolkningsperspek-
tiv. Syftet med referenser till romaner är inte att ge en heltäckande bild av tiden kring sekel-
skiftet, utan att utifrån dem generera teman som kan anknytas till forskning och primärkällor 
som till exempel SMF:s tidskrifter. 
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och kärleksfullt i relation till sina medmänniskor. Det lilla livet sammanflä-
tades också med den stora världen genom drömmar om att bli missionär i ett 
främmande land och genom lokalt arbete för att samla in pengar till mission. 
Dessa två drag, värnandet om en kristen livsstil och intresset för mission i 
andra länder kan kännas igen i annan litteratur.  

I Erik Alexanderssons (1940) roman ”Läsarefolk” skildras 
missionsförbundarnas vardag i början av 1900-talet. I industrialiseringens 
kölvatten började enskilda kristna engagera sig i fackföreningen och ta ett 
socialt ansvar för de medlemmar som led nöd och för bygdens ungdomar. 
Även dessa ämnen berörs i annan litteratur. 

Som tidigare redogjorts för, tar Palms (1982) avhandling bland annat upp 
medlemmarnas hållning i arbetarfrågan. I Palms studie på lokalnivå fram-
kommer att medlemmarna inte delade ledarnas åsikter i arbetarfrågan. Med-
lemmarna från arbetarklassen solidariserade sig istället med den lokala fack-
föreningsrörelsen (1982 s 163 ff). Medlemmarna delade varken de nationella 
eller lokala ledarnas hållning, utan engagerade sig fackligt. 

I Karlskoga var det lokala ledarskapets ställningstagande annorlunda än 
det i Gävle, Stora Tuna och Hällestads socken. Till skillnad från Palm (1982) 
konstaterar Erland Johansson (1984) att det inte fanns någon motsättning 
mellan att vara medlem i församlingen och att engagera sig fackligt. Med-
lemmarna i missionsförsamlingen var engagerade kommunalpolitiskt och i 
rikspolitiska frågor, som nykterhets- och rösträttsfrågan (1984 s 141 ff). 
Politiska möten ägde rum i kyrkan och flera av församlingsmedlemmarna 
hade ledande positioner inom olika fackliga organisationer (1984 s 119). I 
Karlskoga fanns alltså ett starkt politiskt och fackligt engagemang hos med-
lemmarna. Ett engagemang som de inte stod ensamma i, utan som även de-
lades med de lokala ledarna. 

I vad som kan karaktäriseras som populärhistorisk form har även enskilda 
personers samhällsengagemang kring förra sekelskiftet skildrats. Baronen 
på Tidaholm, H H von Essen, är ett exempel på hur en högreståndsperson 
tog ett stort samhällsansvar. Ett ansvar som tillskrivs hans engagemang i den 
väckelse som drog fram i Sverige på mitten av 1800-talet och framåt. von 
Essens religiositet hämtade sin inspiration från Rosenius skrifter (Evangelis-
ka Fosterlandsstiftelsen) och pionjärer inom Jönköpings missionsförening 
(senare Svenska Alliansmissionen). Hans samhällsansvar yttrade sig i om-
sorg om de sjuka och sämst lottade i samhället, i ett engagemang i de sociala 
och kyrkliga problem som fanns i de församlingar som han hade ett inflytan-
de i som godsägare, samt i ett politiskt engagemang. Som riksdagsledamot 
förordade han en utvidgning av religionsfriheten och kämpade mot bränn-
vinsmissbruket. von Essen engagerade sig också i kristnas (protestanters) 
situation i andra länder. Genom den ekumeniska sammanslutningen ”Evan-
geliska alliansen” deltog han i flera hjälpaktioner till förmån för religions-
tvångets offer i länder som Spanien och Rysslands Östersjöprovinser (Gus-
tafsson, Per Erik 1974).  
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Missionen i andra länder var en mycket central fråga i församlingslivet i 
SMF under slutet av förra sekelskiftet. Genom bland annat information från 
tidskriften ”Missionsförbundet” fick dess prenumeranter redan från 1880 
inblick i den yttre mission som bedrevs i exempelvis östra och västra Kina, 
Kaukasien, norra Alaska och Kongo, samt från den inre missionen i Lapp-
land. Missionärer skickade in brev till tidskriftens redaktion. De publicerades 
och läsarna uppmanades gång på gång att be för missionärerna.24 De lokala 
församlingarna samlade in medel till missionen. Både kollekter och insam-
lingar, testamenten och gåvor skänktes till missionsarbetet. En viktig källa 
till inkomster till missionen var den regelbundna verksamhet som bedrevs i 
församlingarna, i arbetsföreningar och syföreningar. De alster som fram-
ställdes såldes på missionsauktioner och inkomsterna skickades till missio-
nen. Ofta samlade också söndagsskolorna in medel till missionen (Hedberg 
1978 s 55). Missionen kan sägas vara ett uttryck både för viljan att nå män-
niskor i främmande länder med den kristna tron och för viljan att hjälpa 
människor som hade det sämre ställt att genom sjukvård och utbildning få 
det bättre (Hedberg 1978 s 48 ff). 

Det var inte bara människor i andra länder och deras välfärd som stod i 
centrum, även den egna livsstilen var, som tidigare nämnts, viktig för de 
första generationerna av missionsförbundare. De kände med andra ord både 
ett ansvar utåt, för mission i andra länder och ett ansvar inåt, ibland annat 
frågan om den egna livsstilen. Betoningen av den egna livsstilen handlade 
om att leva i Kristi efterföljd och att vara ett föredöme för andra människor. 
Livsstilen innebar också ett avståndstagande från det som uppfattades som 
syndigt och skadligt. På det sättet blev väckelsefolkets egen livsstil en möjlig 
väckarklocka för andra människor om hur man borde leva och vad som var 
rätt och fel. Hur den egna livsstilen skulle utformas var inte en fråga för in-
dividen, utan för hela kollektivet – församlingen. Tillsammans utformades, 
medvetet eller omedvetet, de normer som skulle gälla och de former för hur 
man i församlingarna skulle komma tillrätta med normbrott. Anders Gus-
tavsson skriver följande: 

 
De missionsförsamlingar som växte fram i Norden under 1800-talets senare 
del kom att präglas av fast normbildning inom gruppen. Dessa normer för 
medlemmarnas livsföring formulerades i mer allmänna ordalag i stadgarna. 
Inom Svenska Missionsförbundets församlingar ålåg det styrelsen att tolka 
dem och se till att de efterlevdes (1985 s 223). 

 
Gustavsson har studerat protokoll från styrelse- och församlingsmöten från 
Smögens missionsförsamling och undersökt hur de normer som fanns vid-

---------------------------------------------- 
24 Se Missionsförbundet nr 1 1896, Missionsförbundet nr 14 1901, Missionsförbundet nr 8 
och nr 10 1903, Missionsförbundet nr 17 1908, samt Missionsförbundet nr 10 1910. 
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makthölls.25 Normbrotten handlade främst om bruk av alkohol, om kvinnors 
nära förbindelser med män utanför församlingen, besök på bio och teater, 
kvinnors klädsel och frisyr, oenighet mellan olika personer inom samma 
familj eller mellan olika familjer. Oftast talades medlemmen till rätta och 
denne bekände sina synder och fick kvarstå i församlingen som medlem. 
Uteslutning ur församlingen ansågs som en sista utväg (1985 s 223 ff). Gus-
tavssons undersökning visar på betydelsen av att medlemmarna upprätthöll 
ett gemensamt normsystem. Ett system som vidmakthölls av den sociala 
kontrollen. Medlemmarna granskade vaksamt varandras liv och leverne och 
missförhållanden rapporterades till församlingens pastor eller till styrelsen 
för att åtgärder skulle kunna vidtas.26 

4.2 Nutiden 
De frågor som tas upp i ett nutida perspektiv är vad SMF:s medlemmar anser 
utmärker en god medborgare, medlemmarnas förändringsbenägenhet och 
tilltro till samhällets institutioner, åt vilket håll medlemmarna vill att SMF ska 
utvecklas och vilka som ska driva arbetet, hur medlemmarna ser på SMF:s 
roll i samhället, deras syn på samhällsutvecklingen, samt vad samhällsansvar 
innebär lokalt.  

4.2.1 Frikyrkligt samhällsansvar 
Palms (1993) undersökning om frikyrkligt samhällsansvar har delvis disku-
terats tidigare i samband med pastorskårens hållning till samhällsfrågor. 
Både pastorerna och lekmännen ansåg att ett socialt församlingsarbete var en 
viktig del i församlingens verksamhet.  

Palm drar slutsatsen att ”det utåtriktade sociala arbetet är ett sätt för för-
samlingarna att bedriva evangeliskt arbete i nya former. Det sker på det 
individuella planet och är inte ämnat att leda till strukturella förändringar” 
(1993 s 365). Det sociala arbetet är alltså ett evangeliskt arbete i en ny 
klädnad. Människor ska vinnas för Gud, varvid den enskilda människans 
livssituation kan komma att förbättras. Det sociala arbetets mål är inte att 
förändra de samhällsstrukturer som gör att människor far illa, utan att frälsa 
människor.   

Palm återger ett citat från en medlem som handlar om hur han/hon ser på 
den egna församlingens utveckling under senare år. 

 

---------------------------------------------- 
25 Materialet är främst hämtat från tidigt 1900-tal, men speglar normer som hade sin grund 
redan innan sekelskiftet. 
26 Se även Kennerberg 1996. 
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Ska jag vara kritisk. Det som jag tycker är negativt är det att vi gör väldigt 
mycket för varandra. Vi sjunger för varandra, pratar med varandra (1993 s 
351).  

 
Citatet visar på medlemmens självkritik till den egna församlingens inåt-
vändhet. Medlemmarna i Palms undersökning är kritiska till den egna för-
samlingen utan att i någon större utsträckning vilja förändra. 

4.2.2 En god medborgare 
1989 gjordes inom ramen för projektet Framtida folkrörelser en folkrörelse-
enkät och 1990 gjordes en värderingsundersökning i Sverige som ingick i 
den europeiska EVSSG-undersökningen (se Pettersson 1992a). Dessa två 
studier har jämförts med varandra (Pettersson 1991 och Pettersson 1992a, b). 
I folkrörelsefolket ingår bland annat svar från medlemmar i SMF.27 I Petters-
son 1992b görs en jämförelse mellan hur folkrörelsefolket och svenska fol-
ket ser på vad som utmärker en god medborgare. 

Enligt Pettersson skiljer sig inte folkrörelsefolkets syn nämnvärt från 
svenska folkets. Det som är anmärkningsvärt är att varken folkrörelsefolket 
eller svensken i gemen anser att det är viktigt att vara aktiv i föreningslivet. 
Det hade annars varit troligt att folkrörelsefolket hade ansett det som viktigt, 
eftersom många folkrörelser organisationsmässigt är föreningar.  

En skillnad mellan folkrörelsefolket och svenska folket är att folkrörelse-
folket är mer än svenska folket positiva till att bryta mot lagar när samvetet 
kräver det. Pettersson förklarar det med att denna typ av samvetsbrott grun-
dar sig på ideologi och värderingar, vilket är något som folkrörelsefolket 
betraktar som viktigt. Folkrörelsefolket tycker också att det är viktigare att 
hålla sig informerad om vad som händer i samhället än svenska folket i all-
mänhet (1992b s 358 ff). 

De resultat som Pettersson erhållit utfaller i vad Pettersson benämner två 
förhållningssätt till regler: att följa regler och att skapa regler.28 Att följa reg-
ler innebär att stämma in i påståenden om att alltid följa lagar och förord-
ningar, att inte smita från skatten och att vara beredd att bryta mot en lag om 
samvetet kräver det. Att skapa regler innebär att hålla sig informerad om vad 
som händer i samhället, att bilda sig en egen uppfattning, att vara aktiv i 
föreningslivet, att rösta i de allmänna valen och att vara solidarisk mot dem 
som har det sämre (1991 s 165). Dessa två förhållningssätt kan placeras i en 
begreppsrymd, se figur 1, där de bildar fyra fält fördelade mellan två axlar 
---------------------------------------------- 
27 I undersökningen ingick dessutom medlemmar från Centerns Kvinnoförbund, IOGT-NTO, 
Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige, Sveriges Riksidrottsförbund, Svenska Natur-
skyddsföreningen, Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet, Sveriges Socialdemokratiska 
kvinnoförbund och Unga Örnars Riksförbund, (Pettersson 1992b s 330). Tillsammans med 
SMF benämns de folkrörelsefolket. 
28 Dimensionerna följa och skapa regler härrör ursprungligen från Maktutredningens huvud-
rapport Demokrati och makt i Sverige (1990). 
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om vad som utmärker en god medborgare. Nollpunkten, där linjerna möts, är 
medelvärdet för undersökningsmaterialet, det vill säga svenska folket. Kring 
denna nollpunkt har olika delmängder placerats ut som visar på skillnader i 
förhållande till svenska folket. 

Figuren från Pettersson 1991 har kompletterats med SMF:arnas plats i 
dessa fyra spänningsfält (Pettersson 1992b s 368). Figur 1 åskådliggör en 
relationsbestämning. Delgruppen ”Materialister” är till exempel mer under-
såtliga än delgruppen ”Postmaterialister”, som präglas mer av aktivism. 

 
                                                                    Följa regler 
 
                   UNDERSÅTLIGHET                                             SOLIDARITET 
 
  
                   Sympatiserar med C Sympatiserar med S 
                   Materialister Sympatiserar med Kd 
                   Äldre Sympatiserar med Fp 
                   SMF:are Kyrkfolket 
 
   Inte skapa                                                   Svenska                                                   Skapa 
   regler                                                            folket                                                     regler 
 
                   Sympatiserar med M Sympatiserar med Vp 
                   Sympatiserar med Mp Postmaterialister 
                   Yngre 
                   Kyrkfrämmande 
  
 
                 ANTIKOLLEKTIVISM                                                AKTIVISM 
 
                                                                  Inte följa regler 

Figur 1. Att vara en god medborgare. Efter Pettersson 1991 och 1992b. 
 

Missionsförbundarnas syn på medborgardygder kan enligt Petterson karaktä-
riseras som undersåtlighet. Det vill säga de värderar högt egenskapen att 
följa regler och lågt att skapa regler. SMF:s medlemmar kan beskrivas som 
mer benägna att följa regler än svenska folket (Pettersson 1992b s 367). Pet-
tersson konstaterar också att medlemmar i äldre folkrörelser som SMF är mer 
undersåtliga än medlemmar i yngre rörelser som Svenska Naturskyddsföre-
ningen (Pettersson 1992b s 369).  

4.2.3 Förändring och tilltro 
Medlemmarna i SMF vill alltså mer än svenska folket följa regler, enligt Pet-
terssons terminologi. Innebär detta också att de inte vill förändra samhället 
och hur är det i så fall kopplat till medlemmarnas tilltro till samhällets insti-
tutioner? Enkätfrågor som skulle belysa detta ställdes i folkrörelseenkäten 
(Pettersson 1992b).  
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De skillnader som finns i resultaten kan enligt Pettersson härledas till oli-
ka förändringsbenägenhet av samhället och olika grad av tilltro till samhäl-
let. Förändringsbenägenhet innebär i det här sammanhanget hur man ställer 
sig till nya idéer, politiska reformer, om landets ekonomiska system behöver 
förändras, till bojkotter, demonstrationer, vilda strejker och husockupationer. 
Tilltro handlar om vikten av att rösta, förtroende för riksdagen, statsförvalt-
ningen och välfärdssystemet. Förändring och tilltro bildar hos Pettersson 
fyra fält, som han kallar alienation, förvaltning, förnyelse och reformism. 
Alienation innebär en kombination av starkare motstånd till förändring och 
mindre tilltro till samhällets institutioner.29 Förvaltning handlar om ett star-
kare motstånd mot förändring och större tilltro till samhällets institutioner. 
Förnyelse innebär en starkare benägenhet till förändring och en mindre tilltro 
till samhället och reformism betyder en starkare förändringsbenägenhet och 
högre tilltro till samhällets institutioner (Pettersson 1991 s 168). 
 
                          Motstånd till förändring  
 
                     ALIENATION                                                     FÖRVALTNING 
 
  
                   Sympatiserar med M Sympatiserar med S 
                   Materialister Sympatiserar med C 
                   SMF:are Sympatiserar med Kd 
 Kyrkfolket 
 
Mindre tilltro                                             Svenska                                           Större tilltro 
till samhället                                                 folket                                           till samhället 
 
                   Sympatiserar med Vp Sympatiserar med Fp 
                   Sympatiserar med Mp Postmaterialister 
                   Yngre 
                   Kyrkfrämmande   
 
 
                     FÖRNYELSE                                                 REFORMISM 
 
                                                      Förändringsbenägenhet 

Figur 2. Förändringsbenägenhet och samhällstilltro. Efter Pettersson 1991 
och 1992b. 

 
Åter har resultaten från Pettersson 1991 kompletterats med SMF:arnas håll-
ning i figuren (Pettersson 1992b s 376). Också i figur 2 återfinns svenska 
folket i mitten. De utgör det medelvärde som till exempel SMF:s medlemmar 
avviker ifrån. Svaren från SMF:arna sammanfattas, enligt Pettersson, av ordet 
---------------------------------------------- 
29 Pettersson använder här begreppet alienation i en snävare betydelse än vad till exempel 
Lars Andersson (1997) anser finns hos Karl Marx. Själva begreppet kommer ursprungligen 
från Marx och enligt Andersson refererar termen alienation till att människan står främmande 
inför relationen till arbetsprodukten, livsaktiviteten, sitt artsväsen och inför andra människor 
(1997 s 88). 
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”alienation”, ett starkare motstånd till förändring och en mindre tilltro till 
samhällets institutioner. Pettersson skriver att det som kännetecknar med-
lemmarna i bland annat SMF är att de lever i ett samhälle som de uppfattar 
som mindre tillfredsställande, men som de ändå inte är speciellt benägna att 
förändra (Pettersson 1992b s 377). Medlemmarna i SMF kan sålunda med 
Petterssons ord sägas ha en passiv hållning till samhället. De har ingen större 
tilltro till samhällets institutioner, men ändå vill de inte aktivt förändra dem. 

4.2.4 Rörelsens riktning 
Vilken är medlemmarnas syn på SMF som rörelse? Åt vilket håll vill med-
lemmarna att SMF ska utvecklas och vilka ska driva rörelsens arbete? 

I Folkrörelseenkäten ställdes frågor om medlemmarnas syn på den egna 
rörelsens inriktning: Ska den arbeta för medlemmarnas bästa eller för hela 
samhällets gemensamma intressen? Ska det väsentliga arbetet bedrivas av 
frivilliga, aktiva medlemmar eller av betalda funktionärer? 

Svaren från enkäten fördelar sig kring två axlar. Den ena handlar om rö-
relsens inriktning och den andra av graden av professionalisering (Pettersson 
1992b s 333 ff). Med professionalisering syftar Pettersson på graden i vilken 
en rörelse har en stark central organisation och en jämförelsevis stor andel 
passiva medlemmar.  

Tillsammans bildar dessa två axlar fyra fält som beskriver olika typer av 
rörelser. Pettersson benämner dessa olika rörelser som ”en samhällsförbätt-
rande opinion”, ”en egentlig folkrörelse”, ”ett inåtriktat servicesällskap”, 
samt för ”en självförvaltande gemenskap”. En samhällsförbättrande opinion 
är både samhällsinriktad och professionaliserad. Medlemmarna vill förändra 
hela samhället och betalda funktionärer arbetar för det. En egentlig folkrörel-
se vill påverka hela samhället och det sker genom medlemmarnas frivilliga 
insatser. Ett inåtriktat servicesällskap är riktat mot rörelsens bästa och betal-
da funktionärer ger de passiva medlemmarna den service de önskar. En 
självförvaltande gemenskap är riktad mot rörelsens bästa och för att nå det 
arbetar de enskilda medlemmarna frivilligt (s 335). Petterssons (1992b) ex-
empel på olika rörelser inom de typologierna har införts i figur 3. Som synes 
finns det i det aktuella materialet ingen rörelse som motsvarar det som Pet-
tersson benämner som ”egentlig folkrörelse”. 

SMF:arna anser att SMF ska utvecklas inåt mot rörelsens och medlemmar-
nas bästa och att arbetet ska bedrivas frivilligt av aktiva medlemmar. Enligt 
Petterssons analys benämns denna typ av rörelse ”självförvaltande gemen-
skap”. 
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                                    Samhällets bästa 
 
                   ”EN SAMHÄLLSFÖR-                                       ”EN EGENTLIG 
                 BÄTTRANDE OPINION”                                    FOLKRÖRELSE” 
  
                   Svenska Naturskyddsföreningen  
                   IOGT-NTO  
                   Centerkvinnorna  
                   Sveriges Socialdemokratiska  
                   kvinnoförbund 
Profession-                                                                                                                Hög grad av 
alisering                                                                                                                delaktighet hos 
                                                                                                                                medlemmarna 
                   Svenska Kommunaltjänstemanna  -  SMF 
                   förbundet                                                            Unga Örnarnas Riksförbund 
                   Riksförbundet Finska Föreningar          Riksidrottsförbundet 
   
     
                    ”ETT INÅTRIKTAT                                   ”EN SJÄLVFÖRVALT-  
                  SERVICESÄLLSKAP”                                   ANDE GEMENSKAP” 
 
 
                                                                 Rörelsens bästa 

Figur 3. En typologi för fyra kategorier av folkrörelser. Bearbetning efter 
Pettersson 1992b s 335. 

 
I föregående kapitel beskrevs SMF som en folkrörelse, vilket inte stämmer 
med medlemmarnas önskan om SMF:s riktning. Enligt Pettersson analys 
verkar medlemmarna ha lämnat tanken om att vara till för samhällets bästa 
och istället vara till för medlemmarnas bästa. 

4.2.5 Samhällsutvecklingen 
Den sista frågan som tas upp utifrån Folkrörelseenkäten handlar om hur 
medlemmarna i SMF ser på samhällsutvecklingen. Är de optimister eller 
pessimister? 

Begreppen optimism – pessimism är inte entydiga, vilket Pettersson 
(1992) påpekar. De kan gälla olika företeelser och händelser, mer eller mind-
re konkreta. Det är överlag lättare att vara optimistisk inför något i allmänhet 
och i framtiden, än för konkreta händelser i nuet (1992b s 342 f). Enkätfrå-
gorna om samhällsutvecklingen innehöll en värdering dels av nuet, om med-
lemmarna upplevde nuet som positivt eller negativt, dels av framtiden, om 
de trodde att det skulle förändras till det bättre, det sämre eller inte alls. Frå-
gorna gällde både för Sverige och världen, nu och om 20 år. Återigen har 
Pettersson kombinerat de olika svaren och erhållit sex olika synsätt, se figur 
4. Den som är statiskt optimistisk tror att det goda samhället kommer att vara 
oförändrat. Total optimism innebär att det nuvarande goda samhället kom-
mer att bli ännu bättre. Utvecklingspessimism handlar om att det nuvarande 
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goda samhället kommer att bli sämre. Statisk pessimism är att det nuvarande 
dåliga samhället kommer att fortsätta att vara dåligt, utvecklingsoptimism att 
det nuvarande dåliga samhället kommer att bli bättre. Total pessimism inne-
bär att det nuvarande dåliga samhället kommer att bli sämre (Pettersson 
1992b s 343).  

 
 Åsikt om framtiden: 
 Ingen förändring: Förändring till: 
Värdering av nuet  Det bättre Det sämre 
 
Positiv 

 
Statisk optimism 

 

 
Total optimism 

 
Utvecklingspessimism 

 
Negativ 

 
Statisk pessimism 

 

 
Utvecklingsoptimism 

 
Total pessimism 

Figur 4. Olika typer av framtidsoptimism och framtidspessimism; en be-
greppsbestämning, enligt Pettersson 1992b s 343. 

 
Pettersson konstaterar utifrån resultaten att det är förvånansvärt många inom 
folkrörelsen som uttrycker en pessimistisk syn (1992b s 347). Det tyder ”på 
att dagens folkrörelser snarare uttrycker en protest mot befarade framtida 
missförhållanden”, medan folkrörelsernas ursprung var ”en protest mot sam-
tida (d.v.s. dåtida) missförhållanden” (1992b s 347). I jämförelsen mellan 
Sverige och övriga världen verkar det som, enligt Pettersson, att folkrörelse-
folket tänker sig en utjämning, att det blir sämre i Sverige, medan det blir 
bättre i övrigt världen (1992b s 348).30 Petterson sammanställer inte resulta-
ten och för inte heller in olika folkrörelser i modellen. Tabellerna i bokens 
appendix visar dock att medlemmarna i SMF snarare omfattar en pessimistisk 
framtidssyn än en positiv, oavsett om det gäller Sverige eller övriga världen 
(1992b s 414). De tror alltså att det går mot sämre tider både i Sverige och i 
övriga världen. Det verkar som om den gemensamma ideologin i SMF inte 
räcker till för att ge medlemmarna en framtidstro. 

4.3 Sammanfattning 
Det material som är tillgängligt från slutet av 1800-talet respektive 1900-
talet försvårar säkra slutsatser, men några skillnader mellan de olika sekel-
skiftena kan ändå iakttas. SMF:arnas hållning under 1990-talet har beskrivits 
som undersåtlig, vilket innebär att medlemmarna vill följa men inte skapa 
regler. En beskrivning som säkerligen inte passat på förra sekelskiftets 
---------------------------------------------- 
30 Många kristna förespråkar en global utjämning av jordens resurser, vilken medför att de 
rika länderna måste dela med sig, det vill säga bli fattigare. Se Andersson (1973), Svensson 
(1978), Edman m.fl. (1983), Månsus (1983), Lindberg (1986) och Bergström m.fl. (1986).  
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SMF:are, åtminstone inte i arbetarfrågan. Då ville medlemmarna förändra det 
samhälle de levde i, till ett rättvisare samhälle för arbetarna. På hundra år 
verkar medlemmarna ha blivit mer obenägna till att skapa nya regler som 
bättre stämmer överens med rörelsens ideal. 

Kanske kan förra sekelskiftets medlemmar i sin önskan att förändra och 
protestera mot den rådande samhällsordningen kallas för förnyare enligt 
Petterssons terminologi, med utgångspunkt från de spridda informationsbitar 
som står till buds. De hade en förändringsbenägenhet och en mindre tilltro 
till samhällets olika institutioner. Medlemmarna idag kännetecknas istället i 
Petterssons undersökning av alienation, ett motstånd till förändring trots en 
mindre tilltro till samhällets institutioner. Misstron har SMF:arna från de båda 
sekelskiftena gemensamt, men inte förändringsbenägenheten. Den verkar ha 
minskat under årens lopp. 

Vid förra sekelskiftet ansågs frikyrkorörelsen, som SMF ingår i, vara en 
folkrörelse som bland annat arbetade för samhällets bästa genom en hög 
delaktighet hos medlemmarna. Pettersson benämner 1990-talets SMF för ”en 
självförvaltande gemenskap”. Det kan tyckas som att den önskan som fanns 
hos medlemmarna kring förra sekelskiftet om samhällets bästa har förbytts 
mot en inåtvändhet där medlemmarnas bästa står i centrum. Medlemmarna 
gör inte längre anspråk att vilja hela samhällets bästa, utan bara sitt eget. 
Däremot finns det mobiliserande draget kvar. Det är genom medlemmarnas 
delaktighet som målen ska förverkligas. 

Man kan inte heller säga att nutidens medlemmar bärs av en stor fram-
tidstro. Pettersson karaktäriserar SMF:arna som pessimister, som tror att det 
kommer att bli sämre för Sverige i framtiden och bättre för världen i stort. 
Kanske var förra sekelskiftets medlemmar optimister, exemplen i förra ka-
pitlet och medlemmarnas agerande i arbetarfrågan tyder på det. De tyckte 
inte att det dåvarande samhället var bra, men ville arbeta för att det skulle bli 
bättre. Pessimismen verkar i högre grad prägla medlemmarna idag, jämfört 
med för hundra år sedan. 

Ändå vill medlemmarna ta sitt samhällsansvar, enligt Palm. De vill i för-
sta hand arbeta för att enskilda människor ska få det bättre, inte för att sam-
hället ska förbättras. De vill hellre verka i det lilla än i det stora.  

På hundra år verkar SMF:s medlemmar ha förlorat tron på den egna rörel-
sens möjligheter att påverka och förändra. Frågan till mitt material blir hur 
medlemmarnas bild av SMF:s relation till samhället som stämmer med de 
åsikter som pastorerna har. 
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KAPITEL 5  

Ideologiförmedling 
Tidigare har begreppet ideologi definierats som ”en förhållandevis systema-
tisk uppfattning om hur världen är, hur den bör vara och hur målen eventu-
ellt kan förverkligas. Ideologier kan vara både samhällsbevarande och sam-
hällskritiska, vara totala i sin räckvidd eller omfång eller gälla begränsade 
sakområden” (Østerud 1996 s 211). Ideologibegreppet kan sägas vara vidare 
än begreppet lära eller i den här kontexten – troslära. För att kunna påstå att 
en rörelse har en troslära måste detta på något sätt kunna verifieras i bekän-
nelseskrift, konstitution, protokoll, litteratur eller tradition, vilket är en svå-
righet i studiet av SMF. SMF har till skillnad från Svenska kyrkan inga bekän-
nelseskrifter där SMF:s tro är uttalad. Visserligen kan man hävda att det i 
församlingsordningen finns en bestämd syn på medlemskap och dop, men 
därifrån är steget till att ha en specifik troslära långt. Situationen har dock 
förändrats och år 2000 antogs i kyrkokonferensen en bibelteologisk inled-
ning till konstitutionen som benämns ”Trons grund och innehåll” (Matrikel 
med konstitution 1999–2000 s 224 ff). Denna bibelteologiska inledning är 
något helt nytt för SMF och kan ses som en ansats till en bekännelseskrift. 
Vid undersökningstillfället ingick inte någon bibelteologisk inledning i kon-
stitutionen. Källor till formandet av en missionsförbundisk pastorsroll får 
förmodas i ännu högre grad vara pastorsutbildningen, samlingar för pastorer, 
tidskriften Tro & Liv, nyhetsbrev från SMF och SMU, samt tidningen Sända-
ren.31 Med utgångspunkt från ett ideologiperspektiv kan pastorn ses som en 
förmedlare av SMF:s ideologi, predikan som ett tillfälle för ideologiförmed-
ling och den litteratur som pastorn läser i samband med predikoförberedel-
sen ett ideologiskt instrument. 

Relationen mellan ideologi och dess förmedlare är komplex där flera 
faktorer påverkar hur ideologin internaliseras i den enstaka individen. 
Ideologi påverkas och förändras också av dess förmedlare. På grund av 
denna komplexitet blir det betydelsefullt att studera vad som i tidigare 
forskning lyfts fram som påverkansfaktorer. 

Kapitlet är centrerat kring tre teman: pastorn, predikan och tidskriften 
Tro & Liv. Först diskuteras pastorn som förkunnare och ideologiförmedlare, 
samt olika faktorer i pastorns bakgrund och värderingar som kan påverka det 
som sägs i predikan. Temat predikan börjar med en diskussion kring hur 
begreppet predikan kan definieras, för att sedan fortsätta med predikoforsk-
ning och skillnader/likheter mellan kvinnliga och manliga pastorers predik-
ningar. Tidskriften Tro & Liv innehåller bland annat predikokommentarer. 
Avsnittet behandlar det som skrivs om den aktuella söndagen, om samhället, 
samhällsansvar och relationen mellan samhälle och stat. 
---------------------------------------------- 
31 Tidningen Sändaren ägs av SMF och Svenska Baptistsamfundet. 
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5.1 Pastorn 
Pastorsuppgiften innehåller många komponenter. Ibland kan pastorn liknas 
vid en tusenkonstnär som både ska kunna texta affischer, leda barngrupper 
och predika (Boij 1994). Det finns också många förväntningar på en pastor, 
från församlingen och samfundet. De komponenter som valts ut här handlar 
om pastorn som ideologiförmedlare. 

5.1.1 Pastor, förkunnare och ideolog 
När en person ordineras32 till pastor i SMF får hon/han i en särskild akt bland 
annat bekräfta sin tro på Jesus Kristus, viljan att predika och avge ett tyst-
nadslöfte om att det som anförtros under bikt inte ska röjas (Matrikel med 
konstitution 1999–2000 s 229). I pastorslöftena uttalas inte direkt lojaliteten 
till SMF, utan frågan lyder så här: 

 
Vill du vara trogen kallelsen att vara pastor i Svenska Missionsförbun-
det/Svenska Alliansmissionen och arbeta för kristen enhet i enlighet med Jesu 
förbön ’att de alla skall bli ett’? (Handbok till den kristna församlingens 
tjänst 1983 s 178) 

 
Jag vill hävda att när pastorn sagt sitt ja på den här frågan, har hon/han indi-
rekt sagt sitt ja till SMF:s ideologi. Det finns gränser för vilken ideologi som 
en pastor i SMF kan omfatta och förmedla, även om dessa inte alltid är utta-
lade. Dessa gränser blir tydliga i den nya kyrkooordningen som antogs 2000. 
I den står det om ordinationen att pastorer bekräftar ”sin vilja att i sin tjänst 
följa Svenska Missionsförbundets gemensamma ordningar” (Protokoll 2000 
s 122). Denna nya och mer tydliga formulering kan ses som ett uttryck för de 
åsikter som funnits länge inom SMF, men som inte blivit nedtecknade. En 
pastor i SMF kan inte omfatta en ideologi som strider mot den som råder 
inom SMF. 

Pastorn bekräftar också i ordinationen sin vilja att ”genom Guds nåd pre-
dika Ordet och undervisa” (Matrikel med konstitution 1999–2000 s 229). Vid 
ordinationen och i konstitutionen poängteras vikten av predikan. Redan från 
början sätts den enskilde pastorn in i ett specifikt sammanhang som innebär 
att hon/han ser på sig själv som en predikant och förkunnare. I församlings-
ordningen finns en lista över vad som är pastorns arbetsuppgifter. 
 

---------------------------------------------- 
32 Ordination är en avskiljningsakt liknande till exempel Svenska kyrkans prästvigning. ”Or-
dinationen innebär samfundets bekräftelse på den kallelse att bli Guds tjänare, som de som 
ordineras mottagit av Gud.” (Handbok till den kristna församlingens tjänst 1983 s 174). 
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Församlingens pastor har 
− att förkunna Guds ord och utdela nattvard samt förrätta dop, vigsel och 

begravning; 
− att öva personlig själavård och beakta behovet av uppsökande själavård; 
− att förbereda och ansvara för gudstjänster; 
− att ha tillsyn över församlingen och dess verksamhet och på allt sätt bistå 

dess olika verksamhetsgrenar; 
− att följa församlingens utveckling och särskilt beakta förhållanden av vikt 

för församlingens framtida arbete; 
− att så långt som möjligt hålla personlig kontakt med församlingens 

medlemmar; 
− att med omsorg föra församlingsboken och därvid bl. a. göra noggranna 

anteckningar över de akter som sker inom församlingen, såsom, dop, vig-
sel och begravning, samt anmäla dop och i enlighet med gällande författ-
ningar vigsel och begravning till vederbörande myndigheter; 

− att då medlem flyttar till annan ort, omedelbart lämna därvarande försam-
lingsföreståndare meddelande därom (flyttningsanmälan) även i de fall då 
flyttningsbetyg ej uttagits; 

− att i förekommande fall representera församlingen; 
− i bön och förbön bära sin församling och andra människor inför Gud; 
− att främja samarbetet med andra församlingar och samfund (Matrikel med 

konstitution1999–2000 s 235). 
 

Både i samfundsordningen (Matrikel med konstitution 1999–2000 s 229) och 
församlingsordningen omnämns förkunnelsen av Guds ord som en av pas-
torns uppgifter, vilket understryker förkunnelsens centrala ställning för pas-
torsrollen. Lojaliteten mot SMF och betydelsen av förkunnelsen kan sägas 
innebära att pastorn blir ideologiförmedlare. Med ideologiförmedlare menas 
att den lära/ideologi som pastorn ska förmedla i olika sammanhang, guds-
tjänster, bibelstudier, kontakter med det omgivande samhället, är den lära 
som finns inom SMF. 

5.1.2 Bakgrundsfaktorer som kan påverka det som sägs i predikan 
Predikan och predikanten hör ihop och predikans innehåll präglas av predi-
kanten. Från ett religionssociologiskt perspektiv är det närmast otänkbart att 
tala om predikan utan att ta hänsyn till den sociala kontext som predikan 
formas i. Utifrån tidigare forskning om predikan och predikanter, samt 
forskning med en mer allmän inriktning blottläggs en rad påverkansfaktorer 
som kan vara fruktbara att ta hänsyn till i den här undersökningen och den 
fråga som är i fokus är: Vad kan det finnas för bakgrundsvariabler eller fak-
torer som påverkar33 eller samvarierar med pastorernas predikande? Jag 

---------------------------------------------- 
33 Ordet påverkan kan inte utan vidare sägas vara orsak i ett orsakssamband. Rosengren och 
Arvidsson (1992) talar om att en orsaksförklaring behöver följa tre steg. Först måste ett statis-
tiskt samband mellan två variabler påvisas. Därefter måste ordningen mellan variablerna 
fastställas, det handlar oftast om en tidsordning. För det tredje måste eventuella skensamband 
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kommer här att presentera sju olika bakgrundsvariabler: kön, ålder (och med 
ålder sammanhängande värderingar), trosinriktning och bibelsyn, pastorsut-
bildning, partisympatier, församlingstyp, tidigare yrkeserfarenhet, samt för-
beredelselitteratur. 

En variabel som använts i tidigare forskning är kön. Utifrån ett allmänt 
perspektiv visar statistiska uppgifter att pastors- och prästyrket är starkt 
mansdominerat, i såväl SMF som andra kyrkor och samfund.34  

I forskning om pastorer och pastorsrollen har Edward Lehman (1993) un-
dersökt om det finns viktiga systematiska skillnader mellan kvinnor och män 
och om dessa könsskillnader (gender differences) kan hänföras till att det 
finns en kvinnlig och en manlig pastorsroll (1993 s 16). De pastorer som 
deltagit i undersökningen arbetar i protestantiska kyrkor. Lehman kommer 
fram till att det inte är så enkelt att säga att olika skillnader kan hänföras till 
kön. Det berodde istället på vilken aspekt av pastorsrollen som åsyftades, 
vilken typ av pastor det gällde och vilken situation det handlade om (1993 
s 181 f). 

De aspekter som skilde kvinnor och män åt var att män sade sig använda 
mer social makt över församlingen än kvinnorna. Med social makt menas att 
männen använde sin position som pastor för att få församlingen att följa 
deras råd, att de ansåg att församlingen behövde en tydlig vägledning av 
pastorn och att den makt de hade var grundad på att de förtjänade den. Ytter-
ligare aspekter var att kvinnorna ville dela beslutsfattandet med försam-
lingsmedlemmarna, att männen var mer rationella i sitt beslutsfattande än 
kvinnorna, samt att männen hade en mer legalistisk syn på etiska frågor än 
kvinnorna. Kvinnor och män var däremot lika i synen på formell auktoritet, i 
relationen till andra människor, synen på predikan och pastorns status, samt 
engagemanget i sociala frågor utanför församlingen (1993 s 79 f).  

I Lehmans undersökning är inte kön den enda faktorn som påverkar skill-
nader mellan kvinnliga och manliga pastorer. Faktorer som pastorns och 
församlingens etnicitet, typ av tjänst, ordinationsår, anställningstid, samt 

---------------------------------------------- 
eller sidosamband elimineras (1992 s 106 f). Den prövning som är möjlig i den här undersök-
ningen omfattar endast de två första stegen. 
34 Det finns givetvis undantag till denna starka mansdominans. I maj 2001 var till exempel 
43 % av alla präster i Stockholms stift kvinnor (Matrikel Svenska kyrkan 2001), en fördelning 
som betraktas som jämställd. Ett yrke räknas som jämställt om ett kön är representerat mellan 
40 till 60 % (Kvinnornas arbetsmarknad. 1990-talet – återtågets årtionde? s 66). I SMF var 
1997 19 % av alla pastorer i kvinnor (Gunner 1998 s 34). Den skeva könsfördelning slår även 
igenom på vilka tjänster som innehas av kvinnor respektive män. Kjerstin Petrelius Allard 
(1992) har undersökt jämställdheten i Skaraborgs distrikt inom SMF. När det gäller pastors-
tjänster arbetade män i högre grad i större församlingar än i församlingskretsar. I Skaraborgs 
distrikt fanns tre kvinnliga pastorer av totalt 39 pastor, det vill säga 8 %. I hela landet var 
1992 totalt 14 % av alla pastorer inom SMF kvinnor (1992 s 28 f). Antalet kvinnliga pastorer 
har alltså mellan 1992 och 1997 ökat från 14 % till 19 %. Allards undersökning är inte 
rikstäckande, men resultaten antyder att det kan finnas en skevhet när det gäller tjänstetillsätt-
ning. 
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församlingens storlek påverkade också pastorsrollen. Olika aspekter av pas-
torsrollen förstärkte eller försvagade könsskillnaderna. 

Jan Sandström (1992) har undersökt missionspastorers syn på livet efter 
detta och funnit skillnader mellan kvinnliga och manliga pastorer. Sandström 
påvisar att kvinnliga pastorer i högre grad bekänner sig till apokatastasislä-
ran,35 71 % av kvinnorna medan motsvarande siffra för männen är 30 % 
(1992 s 71). Han anser att skillnaden beror på att de kvinnor som under årens 
lopp blivit präster eller pastorer i hög grad har brutit mot traditionella normer 
och rådande könsrollsmönster. Pastorsrollen är sedan lång tid tillbaka en 
typisk mansroll i den kristna kyrkan. En människa som kan bryta med reli-
giösa normer och värderingar i en sådan fundamental fråga som könsroll och 
yrkesval, torde också vara kapabel att ta avstånd från andra, enligt hen-
ne/honom, felaktiga och orimliga föreställningar, anser Sandström. Att så 
många kvinnliga pastorer tror på allas slutliga frälsning, skulle alltså enligt 
denna förklaringsmodell inte främst bero på en skillnad mellan män och 
kvinnor. Det skulle snarare bero på att de kvinnor som blivit pastorer är ”fri-
tänkare” och har förmåga ett bryta med gängse tradition (1992 s 73). 

Det finns forskning som åskådliggör kvinnors anpassning till en manlig 
prästroll. Brita Stendahl (1985) har forskat om kvinnliga präster i Svenska 
kyrkan och konstaterar att kvinnorna levt upp till det som förväntas av dem. 
De har anpassat sig väl till kyrkans system som genom årtusenden formats 
av män, ett system som även format den svenska kulturen (1985 s 181). Hos 
Stendahl finns ett försök till att förklara det faktum att det finns få skillnader 
mellan kvinnliga och manliga präster. Det är en anpassning från kvinnornas 
sida till en mycket mansdominerad institution. 

Bäckström m.fl. (1994) konstaterar också att de kvinnliga och manliga 
prästerna är mer lika än olika. Den fråga där de båda grupperna verkligen 
skilde sig åt har att göra med traditionsinriktning. Inga kvinnliga präster 
kallade sig hög- eller gammalkyrkliga. Ytterligare en skillnad mellan manli-
ga och kvinnliga präster gäller vad de huvudsakligen arbetade med. Fler 
kvinnor än män ägnade sig åt själavård. Även de manliga prästerna ville 
ägna sig åt själavård, men gjorde det i mindre utsträckning än kvinnorna. De 
kvinnliga prästerna ville också i lägre grad än de manliga, vara andliga leda-
re, samtidigt som de i högre grad ville fortbilda sig i andligt ledarskap (1994 
s 209 ff). I övrigt kännetecknades prästerna i Svenska kyrkan av att de, oav-
sett kön, hade likartade åsikter.  

De undersökningar och den forskning som redovisats här kommer både 
från olika länder och olika kyrkor. Lehmans forskning kommer till exempel 
från USA och Stendahls från Svenska kyrkan. Dessa olika kontexter gör att 
resultaten inte är möjliga att fullt ut överföra till situationen vare sig i Sveri-
ge eller SMF. Det dessa undersökningar om själva pastorsrollen och om 
pastorers trosuppfattning i första hand visar är att det inte är självklart hur 
---------------------------------------------- 
35 Apokatastasisläran är läran om alla människors slutliga frälsning (Sandström 1992 s 10). 
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könsfördelningen kommer att se ut i den här undersökningen, utan flera al-
ternativ är möjliga. Istället kan tre olika linjer skönjas: att kvinnliga och 
manliga pastorer ibland är olika och ibland lika (Lehman 1993), att kvinnliga 
och manliga pastorer är mer olika än lika (Sandström 1992) och att kvinnliga 
och manliga pastorer är mer lika än olika (Stendahl 1985, Bäckström m.fl. 
1994).  

När det gäller forskning om predikan har Wallgren Hemlin samlat in pre-
dikningar från präster i Svenska kyrkan från den 17:e söndagen efter 
Trefaldighet 1990. Evangelietexten var liknelsen om den ohederlige 
förvaltaren36 (1997 s 64 ff). Predikningarna har analyserats utifrån klassisk 
retorisk teori. Den största skillnaden i materialet finns mellan den äldre 
manliga gammalkyrkliga landsortsprästen och den yngre kvinnliga 
storstadsprästen. De kvinnliga prästerna vädjar främst till lyssnarens förnuft, 
använder Jesus som en auktoritet, talar om den lilla världens kriser, ser 
lyssnaren som en jämlik och använder ett vardagsnära språk. De 
gammalkyrkliga prästerna använder mycket ethosargument och hänvisar till 
Jesus, Gud och Bibeln som auktoriteter. De både utdelar hot och löften. 
Deras språk har en traditionell prediko- och bibelstil. De talar om den stora 
krisen – döden – och intar en överordnad position i förhållande till sina 
lyssnare (1997 s 250 ff).   

Wallgren Hemlin påvisar sammanfattningsvis att det finns en skillnad 
mellan män och kvinnors sätt att predika. Skillnaden är tydlig både i tolkning 
av texten, argumentation, talarpersonligheter och språk. Andra faktorer som 
har samband med retoriken i predikan är ålder, församlingstyp och kyrklig 
inriktning.  

Helena Jarl Kerzar (1999) undersöker frågan om manligt och kvinnligt 
predikospråk i radio- och TV-sända högmässor i Svenska kyrkan under peri-
oden 1938–1984. Kvinnliga präster finns med i materialet först under perio-
den 1979–1984 och Jarl Kerzar konstaterar till skillnad från Wallgren Hem-
lin (1997) att skillnaderna mellan manliga och kvinnliga präster inte är påfal-
lande stora i undersökningen, något som Jarl Kerzar anser kan förklaras med 
hur situationen var för kvinnliga präster under den tiden. En del av de kvinn-
liga prästerna i materialet kände sig antagligen både motarbetade och dis-
kriminerade ibland. Själva situationen ledde till att kvinnorna inordnade sig i 
den tradition som redan fanns. Enligt Jarl Kerzar har de kvinnliga prästerna 
överlag anpassat sig till den norm som är gällande i kyrkan. Anpassningen 
kan ses som en överlevnadsstrategi för de kvinnliga prästerna på grund av 
det motstånd som finns mot kvinnliga präster (1999 s 228 ff). 

Den predikoforskning som det redogjorts för visar att olika teoretiska ut-
gångspunkter leder till att skillnader eller likheter mellan kvinnliga och man-
liga präster framträder olika i resultaten. Med utgångspunkt i retoriken finner 
Wallgren Hemlin (1997) en skiljelinje mellan könen, även om man inte får 
---------------------------------------------- 
36 Luk 16:1–8. 
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övertolka resultaten eftersom materialet uppvisar en skevhet i fråga om ålder 
och församlingstyp. Jarl Kerzar (1999) däremot finner inte, med språkveten-
skapen som grund, några större skillnader mellan kvinnliga och manliga 
präster. Jämförelsen mellan de båda undersökningarna visar också att mate-
rialens beskaffenhet är betydelsefullt för resultaten. Wallgren Hemlins 
(1997) material härstammar från 1990 och Jarl Kerzars (1999) från perioden 
1938–1984, vilket innebär att den senare delen av 1980-talet inte finns med i 
Jarl Kerzars undersökning. 

En annan faktor är ålder och med ålder sammanhängande värderingar. 
De värderingsstudier som tidigare refererats till i kapitel fyra, utgår från att 
de värderingar som individen erhåller under sin ungdomstid oftast följer 
individen genom hela livet (se Inglehart 1977, 1990 och 1997, Pettersson 
1992, Pettersson & Riis 1994). Inglehart (1990) talar om den tysta revolutio-
nen och med det begreppet påvisar han att värderingsförändringar inte kom-
mer snabbt och drastiskt, utan långsamt och smygande. Förändringar i värde-
ringar sker när nya generationer avlöser de gamla, inte genom att människor 
under sin livstid byter värderingar. Pettersson (1992a) beskriver teorin om 
den tysta revolutionen på följande sätt: 

 
Enligt teorin ses utvecklingen gå från en hög värdering av materialistiska 
trygghetsvärden till en hög värdering av postmaterialistiska frihetsvärden. 
Välfärdsutveckling och ökad utbildning antas medföra att den unga genera-
tionen får en annan uppsättning värderingar än föräldragenerationen samt att 
de unga får en större medborgarkompetens och en ökad förmåga att påverka 
samhällsutvecklingen. De nya värderingarna innebär bl.a. en högre värdering 
av individens självförverkligande och en lägre värdering av sådant som häng-
er samman med materiell och fysisk grundtrygghet. Utvecklingen sägs gå 
från en hög värdering av hårt arbete, flit och sparsamhet till en hög värdering 
av glädje och njutning för stunden, från kollektivism och individualism, från 
en sträng och absolutistisk moralsyn till en fri och tolerant, från en kristen 
livssyn till en sekulariserad livsåskådning. De aktuella värderingsförändring-
arna gäller således ett mycket brett spektrum (Pettersson 1992 s 34). 

 
Ingleharts teori om värderingsförändringar är givetvis inte den enda förklar-
ingen till värderingsförändringar och den är inte heller helt oproblematisk, 
men man kan ändå säga med Thorleif Pettersson ord att: ”välfärdens barn 
och barnbarn fått andra värderingar än välfärdens föräldrar” (1992 s 36).  

Pettersson har jämfört den svenska EVSSG-studien med folkrörelseenkä-
ten. Jämförelsen visar att det inte bara finns generationsskillnader i fråga om 
värderingar, utan också mellan olika grupper i samhället (i det här fallet mel-
lan folkrörelsefolket och svenska folket). Utifrån dessa studier kan man anta 
att det även kan finnas skillnader mellan pastorerna och svenska folket, även 
om dessa jämförelser i den här undersökningen måste göras med stor försik-
tighet, eftersom skillnader bland det svenska folket inte nödvändigtvis åter-
finns i en liten specifik grupp som bland pastorer inom SMF. Dessutom är 
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inte heller mitt material representativt. Det är ändå värt att undersöka om det 
inom materialet finns skillnader mellan yngre och äldre pastorer. 

De frågor som blir av särskilt intresse att studera i både enkät- och predi-
komaterialet (se kapitel 6) är pastorernas uppfattning i olika moralfrågor. 
Vad har de för familjesyn? När det gäller svenska folket och folkrörelsefol-
ket hade det, enligt Pettersson (1992), varit rimligt att anta att utvecklingen 
under 1980-talet i Sverige hade gått mot en mindre traditionell syn, men så 
är inte fallet. Under 1980-talet har svenska folkets familjesyn blivit mer tra-
ditionell. Nästan hälften av svenska folket och hälften av folkrörelsefolket 
anser att idealfamiljen innehåller tre barn eller mer. Nästan en tredjedel av 
svenska folket och nästan hälften av folkrörelsefolket ogillar att en kvinna 
vill ha barn utan att leva i ett varaktigt förhållande. Sju av tio svenskar och 
åtta av tio från folkrörelsefolket anser att ett barn behöver både far och mor 
för att växa upp lyckligt (Pettersson 1992a s 79 f). 

Andra frågor om moral handlar om vad pastorerna har för syn på könsrol-
ler.37 Vad har de för samhälls-, privat- och sexualmoral? Angående sam-
hällsmoralen visar Petterssons (1992) undersökning att utvecklingen har gått 
mot en mindre sträng och mer tolerant och tillåtande moralsyn. Frågor som 
belyser samhällsmoralen handlar om hur man ser på till exempel skattefusk, 
fusk med sociala bidrag, att tjuvåka på buss/tunnelbana. Folkrörelseenkäten 
visar att det aktiva folkrörelsefolket, som är lika individualistiska som 
svensken i allmänhet, har en striktare samhällsmoral än svenska folket. Pet-
tersson konstaterar att ”en individualistisk inställning behöver således inte 
automatiskt leda till en mer permissiv samhällsmoral; det aktiva folkrörelse-
folket visar att det förvisso är möjligt att kombinera en individualistisk 
grundsyn med en strikt samhällsmoral” (1992a s 56). När det gäller privat-
moral har utvecklingen för svenska folket gått åt en striktare privatmoral 
kombinerad med en mer traditionell familjesyn (Pettersson 1992 s 78 f). 

Ytterligare frågor som är relevanta för den här undersökningen är frågor 
om samhällsutvecklingen, individ och kollektiv, samt medborgarskapets 
innebörd. Frågan om synen på samhällsutvecklingen och att vara en god 
medborgare har avhandlats i kapitel fyra och relationen mellan individ och 
kollektiv i kapitel tre. I det här sammanhanget är även frågor om viljan till 
politiska handlingar av intresse. När det gäller svenska folket och folkrörel-
sefolket har det allmänna politiska intresset och ”gräsrotsaktiviteterna”, som 
namninsamlingar, bojkotter, demonstrationer och vilda strejker ökat, enligt 
Pettersson (1992a s 61). Däremot har engagemanget i de politiska partierna 
minskat. Med Petterssons ord kan man säga att ”de politiska aktiviteterna i 
en vid mening flyttas från de kollektiva och etablerade politiska institutio-

---------------------------------------------- 
37 Både i Petterssons undersökning 1992 och i TEMOS opionsundersökning 1996 ”Livskvali-
tet – en internationell intervjuundersökning” används ordet könsroller. Ett ord som jag också 
har valt att använda. Begreppet är inte helt oproblematiskt, eftersom det antyder att roller är 
något som mer eller mindre enkelt kan förändras. 
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nerna till mer individuella och tillfälliga uttrycksformer” (1992a s 62). För 
Folkrörelsefolkets del liknar samhällsengagemanget det övriga svenska fol-
kets. 

En annan undersökning som bland annat belyser prästers syn på samhäl-
let, även om den inte utgår från teorin om den tysta revolutionen är Bäck-
ström m.fl. (1994) undersökning om präster i Härnösands stift. Prästerna fick 
svara på vad de upplevde som positivt respektive negativt för samhället och 
individen. Dessa ställningstaganden grundar sig på prästernas egna åsikter i 
dessa frågor. Det positiva i samhällsutvecklingen var att öppenheten för kyr-
kan har ökat, den större valfriheten i samhället och den ökade demokratin. 
Negativt var de ökade sociala klyftorna, det hårdare samhällsklimatet, indi-
vidualismens utbredning och de ekonomiska aspekterna (1994 s 164 f). Vad 
som är negativt med de ekonomiska aspekterna framgår dock inte av texten. 
Det som var positivt för individens utveckling var att individen är mer i cent-
rum och den icke-materialism som gör att andliga frågor blir mer aktuella. 
Negativt för individens utveckling var ökningen av våld, rasism och ensam-
het, samt de hårdare livsvillkoren (1994 s 172 ff). I undersökningen tillfrå-
gades prästerna om vilka samhällsfrågor de ansåg att kyrkan ska ta ställning 
till och den viktigaste frågan var om människans överlevnad, utveckling och 
människors lika värde. Den näst viktigaste frågan handlade om nationell och 
global miljö- och resursanvändning. På tredje plats kom frågor om etik och 
moral (1994 s 178 f). Även om den sistnämnda undersökningen inte handlar 
så mycket om ålder som påverkansfaktor, kan de jämföras med resultaten i 
den här undersökningen. 

En tredje faktor som kan påverka eller samvariera med pastorernas pre-
dikningar är deras trosinriktning och bibelsyn. I Wallgren Hemlins (1997) 
predikoundersökning fanns ett samband mellan prästernas kyrkliga inrikt-
ning och deras predikningar. Bäckström m fl (1994) prästundersökning rym-
de också frågor om kyrklig inriktning, en faktor som skilde prästerna åt. En 
stor grupp präster, både män och kvinnor, tillhör gruppen ”hög- och lågkyrk-
ligheten gemensamt” med en bibelteologiskt inriktad kyrklighet.38 Dessa två 
riktningar kan verka motsatta, men Bäckström m fl kommenterar detta med 
att det här alternativet kan spegla både en högkyrklig medvetenhet i sakra-
mentala frågor och en lågkyrklig fromhetsprofil. De näst största grupperna är 
folkkyrkliga eller lågkyrkliga. Varken högkyrkligheten, karismatiska förny-
elsen, gammalkyrkligheten eller frikyrkligheten är inriktningar som många 
sympatiserar med. Det finns inga kvinnor som anser sig vara högkyrkliga 

---------------------------------------------- 
38 Bäckström m fl. ger ingen definition av de olika kyrkliga inriktningarna. Wallgren Hemlin 
(1997) definierar högkyrklighet som betoning av det kyrkliga ämbetet, den apostoliska suc-
cessionen, sakramenten, liturgin och tidebönen. Lågkyrkligheten betonar den enskildes andli-
ga upplevelse, väckelse, omvändelse och helgelse. Gammalkyrkligheten betonar de intellek-
tuella och kunskapsmottagande momenten i tron och sätter förkunnelse, undervisning, själa-
vård och enskild uppbyggelseläsning i centrum. Folkkyrkligheten betonar att kyrkan är till för 
alla människor, oavsett typ eller grad av religiöst engagemang. 
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eller gammalkyrkliga. Författarna skriver också att prästerna uppvisar en 
individuell åsiktsstabilitet i fråga om kyrklig inriktning. De flesta har behållit 
sina åsikter genom åren och de som trots allt har bytt åsikt är de yngre präs-
terna (1994 s 29 ff).  

Dessa olika kyrkliga inriktningar kan sägas ha sin grund i olika syn på 
frågor om församling, medlemskap, ämbete, bibel och väckelse. Inom SMF 
finns inte på samma sätt som i Svenska kyrkan olika kyrkliga inriktningar, 
men likväl en stor spännvidd när det gäller åsikter i olika trosfrågor och 
därmed finns en koppling även till pastorer inom SMF.  

När det gäller bibelsyn är det inget entydigt eller enkelt begrepp att an-
vända. Det finns inom forskning om bibelsyn ingen gemensam terminologi 
för vad olika bibelsyner ska benämnas som. Begrepp som kreationistisk, 
teologisk hermeneutisk (Straarup 1987 s 11 ff), fundamentalistisk och sym-
bolistisk (Svensson 1989) har använts. Gustafsson (1990) använder begrep-
pen fundamentalistisk och hermeneutisk. En hermeneutisk bibelsyn ryms 
inom påståendet ”Bibeln har inspirerats av Gud, men den är skriven av män-
niskor och måste tolkas på nytt i varje tid”. Den är symbolisk och icke-
traditionalistisk. Påståendet ”Bibeln är Guds rena ord och därför är den bok-
stavligt sann” speglar enligt Gustafsson en fundamentalistisk bibelsyn. Den 
är bokstavlig och traditionalistisk (Gustafsson 1990 s 65 ff). 1987 hade 11 % 
av SMF:s pastorer en fundamentalistisk bibelsyn och 89 % en religiös herme-
neutisk bibelsyn. Svaren på påståendena om bibelsyn speglade alltså anting-
en en fundamentalistisk bibelsyn eller en religiös hermeneutisk bibelsyn. 
Dessa påståenden kommer att användas i enkäten för att utröna hur urvals-
gruppens bibelsyn ser ut. 

En fjärde faktor kan vara val av pastorsutbildning. Det är sannolikt att 
olika pastorsutbildningar lär ut olika trosinriktningar och förhållningssätt till 
samhället som också anammas av studenterna och att det finns olika uppfatt-
ningar hos studenterna om de olika skolornas undervisning som gör att de 
väljer en viss pastorsutbildning. Pastorsutbildningen på Lidingö har både 
under första och andra hälften av 1900-talet kritiserats för att vara alltför 
liberal och inte tillräckligt evangelietrogen. Redan 1918 omtalas den oro som 
fanns ut i landet för att Missionsskolans undervisning hade en nyteologisk 
bibelkunskap och präglades alltför mycket av en modern vetenskaplig anda 
(Dahlén 1999 s 69). Rune Dahlén skriver att kritik framfördes kring lärarnas 
syn på Jesu uppståndelse (1999 s 79) och pastorerna beskylldes i en del 
sammanhang för att inta en liberalteologisk hållning (1999 s 288). På senare 
tid har liknande kritik framförts. 1998 efterfrågade författarna till en insända-
re i Sändaren mer bön och andlig vägledning i utbildningen av pastorer på 
Teologiska Högskolan. De ansåg att utbildningen inte tillgodosåg blivande 
pastorer med en mer evangelikal inriktning (Sändaren 1998).  

Även om det är troligt att flertalet pastorer som medverkar i den här un-
dersökningen har utbildats inom SMF:s egen pastorsutbildningen, vid en un-
dersökningen från 1987 angav 94 % av pastorerna från  SMF att de utbildats 
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på Teologiska Seminariet (Gustafsson 1990 s 25), kommer pastorsutbildning 
att användas som en variabel för att söka skillnader inom materialet. 

En femte faktor som kan uppvisa skillnader inom materialet är partisym-
patier. På 1970-talet genomfördes en undersökning om 800 förkunnares 
samhällssyn (Pettersson & Magni 1976). Förkunnarna var präster och pasto-
rer inom Svenska kyrkan och flertalet frikyrkor, däribland SMF. Förkunnarna 
fick ta ställning till en rad olika samhällsfrågor och undersökningen visade 
att det fanns ett tydligt samband mellan partisympatier och vilka samhälls-
frågor som förkunnarna ansåg vara viktiga. Det är därför av värde att utröna 
om partisympatier även i den här undersökningen är en variabel som kan 
uppvisa skillnader i de åsikter som pastorerna framför i predikan. 

En sjätte faktor kan vara församlingstyp. Som tidigare nämnts var för-
samlingstyp, det vill säga storstadsförsamling eller landsortsförsamling en av 
de variabler som gav utslag i Wallgren Hemlins (1997) undersökning. Den 
största skillnaden fanns mellan den äldre manliga landsortsprästen och den 
yngre kvinnliga storstadsprästen (1997 s 254). När det gäller förhållandet 
mellan präst och församlingstyp är det svårt att ange en orsaksriktning; är det 
en viss typ präster som väljer en viss typ av församling eller är det tvärtom. 
Det är ändå möjligt att ett liknande förhållande kan finnas i SMF; att försam-
lingstyp och pastorsprofil samverkar. 

Ytterligare faktorer kan vara yrkeserfarenhet och vilken litteratur som 
pastorerna läser i samband med predikoförberedelsen. Litteraturen kan sägas 
vara en ideologisk inspirationskälla för pastorerna och senare i det här kapit-
let analyseras tidskriften Tro & Liv. I Gustafssons (1990 s 44 f), undersök-
ning om bibelbruk och bibelsyn tillfrågades förkunnarna om vad de läste i 
samband med predikoförberedelsen. Resultaten visar att Tro & Liv och exe-
getiska utredningar lästes av många pastorer inom SMF som förberedelse 
inför predikan. När det gäller yrkeserfarenhet är det tänkbart att arbetslivser-
farenhet från något annat arbetsområde än kyrkan ger en annan syn på sam-
hället än att endast ha erfarenhet av kyrkligt arbete.  

Som synes finns det en rad faktorer som rör pastorernas bakgrund och 
nuvarande värderingar som kan påverka eller samvariera med det som sägs i 
predikan. 

5.2 Predikan 
Inom homiletiken och predikoforskningen finns många olika definitioner av 
predikan. Enligt Weber (1993) är predikan en kollektiv instruktion i religiösa 
och etiska frågor (1993 s 74) Predikan kan också ses som en del i ett stilise-
rat rollspel (Wikström 1994), som en kommunikativ händelse (Sundin 1984, 
Söderström 1996) eller som ett meddelandesystem (Lampinen 1983).  
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Wallgren Hemlin (1997) beskriver predikans fem komponenter. Den är 
retorisk, muntlig, liturgisk, exegetisk och profetisk39. Med retorisk åsyftas att 
predikan har till syfte att övertyga. Predikan är muntlig så till vida att dess 
syfte är att framföras muntligt. Den liturgiska komponenten innebär att pre-
dikan hör hemma i någon form av gudstjänst. Predikan som exegetisk åsyftar 
att predikan utläggs och förklaras en bibeltext och slutligen innebär den pro-
fetiska komponenten att texten måste tillämpas på den aktuella situationen 
(1997 s 23 ff).40 Redogörelsen av dessa fem komponenter leder fram till en 
definition som innebär att predikan är: 

 
en muntligt framförd retorisk textgenre (d.v.s. dess yttersta syfte är att över-
tyga), som omges av en liturgisk ram. Innehållet utgörs av utläggning av en 
bibeltext där textens budskap skall förklaras och tillämpas in i lyssnarens si-
tuation (1997 s 25) 

 
Vid en första anblick verkar denna definition både heltäckande och okompli-
cerad, men en detaljerad studie av de olika komponenterna väcker en rad 
frågor. Hur ser relationen ut mellan predikans innehåll och olika liturgiska 
former, det vill säga olika former av gudstjänster? Kan orden ”utläggning av 
en bibeltext” tolkas olika och vad innebär det att tillämpa texten in i lyssna-
rens situation? 

5.2.1 Predikans liturgiska form 
Vad gäller den liturgiska formen finns det inom SMF flera liturgiska former i 
vilka en predikan hör hemma. Predikan hör hemma i söndagens huvudguds-
tjänst där de flesta gudstjänstbesökarna är församlingens medlemmar. Den 
liturgiska formen kan också vara en familjegudstjänst eller gudstjänst för alla 
åldrar som gudstjänstformen kallas i ”Handbok till den kristna församlingens 
tjänst” (1983 s 27). I denna gudstjänstform medverkar ofta olika barn- och 
ungdomsgrupper från SMU. Gudstjänstbesökarna består ofta av församlings-
medlemmar, barn, ungdomar och föräldrar.  

Det är troligt att dessa olika liturgiska ramar påverkar val av predikotext 
och det som sägs i predikan. Därmed är inte predikan enbart en utläggning 
av texten, utan också en utläggning som färgas av den liturgiska formen.  

 
 
 

---------------------------------------------- 
39 Komponenterna liturgisk, exegetisk och profetisk kommer, som Wallgren Hemlin påpekar, 
från Brilioth (1962 s 7 ff). 
40 När Brilioth (1962) talar om predikan som profetisk ges inte ordet samma innebörd som 
hos Weber (1993 s 59). Det som Brilioth benämner ”profetiskt” skulle Weber kalla ”präster-
ligt”. 
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5.2.2 Predikans exegetiska form 
Orden ”utläggning av bibeltexten” visar en relativt snäv syn på vad som ska 
utläggas i en predikan. Martin Lönnebo (1977) talar istället om att predikan 
är en utläggning av Guds ord. Det vill säga att det är inte bara den enskilda 
bibeltexten som ska utläggas, utan predikans text är hela Bibeln. Dessutom 
är predikan en förmedling av Guds hemligheter. Predikans innehåll ska inte 
bara grundas på olika bibelcitat, utan på att predikanten är väl förtrogen med 
Gud själv. Med detta synsätt på predikan blir grunden för predikan, ”Guds 
ord”, mycket vidare än en bibeltext. 

Det är inte heller så givet att predikans utgångspunkt är texten. Utgångs-
punkten kan likaväl vara åhöraren. Inom svensk 1900-talspredikan finns, 
enligt Bengt Larsson (1977), framför allt två predikostilar, textcentrerad och 
åhörarcentrerad. Den åhörarcentrerade predikostilen innebär att predikan ska 
svara på åhörarens frågor och utgå från den situation som åhöraren lever i 
(1977 s 5). En beskrivning av denna predikostil ges av Bo Larsson (1994), 
som skriver att: 

 
Utifrån evangeliet skall predikan möta vår längtan efter mening och fram-
tidshopp, hävda de svagas rätt och bekämpa alla de krafter, som vill förvand-
la människor till ting (1994 s 26). 

 
Enligt Bo Larsson ska alltså predikan möta människors längtan eller med 
andra ord vara åhörarcentrerad. Inom denna predikostil fyller bibeltexten en 
underordnad funktion i relation till åhöraren. Den textcentrerade predikan 
betonar betydelsen av att låta texten komma till tals. Predikan är först och 
främst textutläggning. Ett exempel på denna beskrivning finns hos Lönnebo 
som skriver att predikan är ”en proklamation av och undervisning i Guds 
ords aktualitet i nuet” (1977 s 11). 

Dessa två predikostilar är dock inte helt skilda från varandra, utan Lön-
nebo talar om behovet av att predikan anknyter till det som människor verk-
ligen söker efter (1977 s 21) och Bo Larsson talar om att predikanten inte får 
tappa bort teologin (1994 s 33). De olika predikostilarna speglar också ett 
historiskt skeende där man kan säga att 1990-talets homiletiska litteratur mer 
betonar åhöraren (se Eldebo 1995 och Larsson, Bo 1994), medan äldre homi-
letisk litteratur som till exempel Lönnebo (1977) mer betonar texten.  

Följaktligen är det inte så självklart att predikan i en snäv bemärkelse ska 
utgå från en bibeltext. Den kan lika gärna utgå från Guds ord i en vid bemär-
kelse eller från åhöraren. 

5.2.3 Predikans profetiska form 
Även predikans profetiska form eller det som Wallgren Hemlin definieras 
som att predikan ska ”tillämpas in i lyssnarens situation” behöver problema-
tiseras. Både Lönnebo (1977) och Eldebo (1995) poängterar betydelsen av 
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att predikan tillämpas in i lyssnarens situation, för att använda Wallgren 
Hemlins ord. Lönnebo (1977) beskriver ett antal krav på anknytning som 
predikan behöver uppfylla. Den ska anknyta till aktuella behov och männi-
skors konkreta oro på olika livsområden och till det som den konkreta män-
niskan söker. Predikan ska också vara existentiell. Den ska anknyta till män-
niskans biologiska, sociala och andliga behov (1977 s 20 ff). Eldebo (1995) 
talar om att predikan inte bara ska presentera Jesus Kristus, utan den ska lika 
mycket ”med djupaste ärlighet diagnostisera de mänskliga villkoren i sin 
samtid och utifrån denna diagnos vara på väg mot läkedom i Jesus Kristus” 
(1995 s 90). 

Trots att både Lönnebo och Eldebo poängterar behovet att predikans sam-
tidighet, kritiserar de predikan för att just sakna detta och talar om predikans 
kris. Eldebo beskriver predikans ytliga och ofta felaktiga verklighetsuppfatt-
ning på följande sätt: 

 
Vad som ofta ersätter analys och diagnos är beskrivning eller illustration. Ett 
vanligt sätt är att undvika komplikationsgraden i ärendet. Istället för att ana-
lysera samtidens problematik, räkna upp allt elände samtiden kan bjuda på: 
svält, krig, prostitution och våldstendenser, ett uppräknade som inte skapar 
klarhet på något sätt utan som i värsta fall bara upplevs som ett ordens tyran-
ni från predikstolen och en cynism från predikanten. Bakgrunden är oftast 
predikanters egen okänslighet för verkligheten. De vet egentligen inte vad de 
gör, då de på detta i dålig mening journalistiska sätt närmar sig samtiden i 
höghastighet istället för med evangeliums befrielse för ögonen. Djupet i 
evangelium är nämligen i predikan kopplat till djupet i samtidens porträtt och 
analys och diagnos (1995 s 91). 

 
Lönnebos och Eldebos kritik av predikan sammanfaller väl med de resultat 
som finns i predikoforskningen i fråga om predikan och dess samtidighet.  

Sven Ingebrands (1973) prästmötesavhandling om predikan innehåller ett 
kapitel om vad som sägs i predikan om människan och världen. I predik-
ningarna finns en del samhällsskildringar om välfärden, men också dess 
frånsida (1973 s 112 f). I samband med välfärden berörs frågor om döden 
och styrningen av människan. Ingebrand skriver: ”Utan tvekan inser predi-
kanten att vårt välstånd också bär på en sjukdom” (1973 s 113). 

I fråga om individ och kollektiv förmedlar prästerna en individualistisk 
etik i relation till samhällsfrågor. Ingebrand beskriver hur predikanterna 
varnar de enskilda lyssnarna för odefinierbara fiender, ”djävulens försåtliga 
angrepp” (1973 s 115). I de här frågorna agerar predikanterna som opinions-
bildare och profeter, där den egna personligheten blir mer synbar. En del 
predikanter försöker att ange hur kyrkan aktivt ska påverka samhället och 
framtiden och hävdar att folkets förvandling kan ske genom den enskildes 
förvandling. En del predikanter är världsförbättrare, som vill väcka samveten 
för det kollektiva ansvaret. Ytterligare andra predikanter är kritiska mot pro-
tester och demonstrationer. Det framträdande draget är en pessimistisk miss-
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tro mot allt som är nytt och en trött sorg över att gudsfruktan ideligen drivs 
på reträtt (1973 s 115 f). I predikningarna berörs frågor om kyrkan och det 
framtida samhället. Man varnar för att utveckling inte alltid leder framåt. I 
materialet finns inga sociala visioner med kristen förankring. Kyrkorna är 
inga politiska oroshärdar, enligt Ingebrand (1973 s 116 f). 

Ett genomgående tema i predikningarna är att världen är mörk och en 
pessimistisk syn på människans möjligheter att skapa och förändra. Det 
mörker som finns i världen kan varken världens stater eller religioner sking-
ra. Det är bara den kristna tron som kan ge ljus i världen. Ingebrand konsta-
terar att i materialet går det inte att utläsa någon konsekvent syn på att sam-
hället är Guds verkstad. Några predikanter avgränsar istället Jesus tydligt 
från politiken (1973 s 119 ff). 

Predikningarna tar upp huruvida kristna ska engagera sig i samhället och 
svaret på frågan röjer, enligt Ingebrand, en konservativ samhällssyn, där man 
vill vrida tidens visare tillbaka för att uppnå ett bättre tillstånd i samhället. 
Den kristnes insats i samhället bör bestå i att be för till exempel kärleksfulla 
arbetare inom socialvård. Man ska göra det som samhället begär, men om 
samhället gör något orätt ska man inte tiga. Överlag förhåller sig predikanten 
neutral och tar inte ställning (1973 s 113 f).  

I Ingebrands undersökning finns alltså drag av en konservativ samhälls-
syn, som inte innehåller några sociala visioner, utan bilden av en mörk värld. 
Kristnas samhällsansvar ska främst bestå i bön och att följa samhällets reg-
ler. Predikanterna agerar i olika samhällsfrågor som opinionsbildare, profeter 
eller världsförbättrare.  

Ytterligare en undersökning om predikan och hur predikanter kopplar 
samman den kristna tron med människors vardag är Hans Almers (1999) 
undersökning om variationer av predikouppfattningar i Svenska kyrkan. 
Almer diskuterar bland annat huruvida predikanterna har ett profetiskt per-
spektiv i sina predikningar eller inte. Med ett profetiskt perspektiv menas 
”ett personligt färgat tilltal i nuet som utmanar och berör” (1999 s 186). De-
finitionen av ett profetiskt perspektiv är hos Almer mycket bred och korre-
sponderar inte speciellt väl till den definition av profet som Weber har (1993 
s 46). Almer konstaterar att överlag saknas det profetiska perspektivet bland 
predikanterna. Om det någon gång finns ett profetiskt drag i predikan är det 
nästan uteslutande på ett individuellt plan. Avsaknaden av det profetiska 
perspektivet gör att predikan riskerar att bli så allmänt hållen att den aldrig 
berör åhöraren. Orsaken till den avsaknad anser Almer kan finnas i den öka-
de individualism och sekularisering som finns i Sverige. Det individuella 
perspektivet gör att den sociala och politiska dimensionen i predikan inte 
upplevs som lika väsentlig som att förmedla hjälp till den enskilde åhörarens 
tro och liv (1999 s 186 ff). Almer går dock inte närmare in på sambandet 
mellan avsaknaden av ett profetiskt drag och individualisering och sekulari-
sering. Diskussionen fortsätter med att ”predikan skulle bli mer angelägen 
för såväl predikanter som åhörare om präster kunde få hjälp med att återer-
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övra spänningen mellan bibeltextens sprängkraft och en enkel, klar och tyd-
lig samhällsanalys och därmed inspirera åhöraren till liknande analyser och 
till att handla efter dem” (1999 s 190). 

Trots att Almer material är från 1990-talet liknar det innehållsmässigt 
Ingebrands undersökning. Intresset för att möta människors frågor och tolka 
det samhälle åhörarna lever i är inte stort.  

Båda dessa undersökningar visar att den anknytning till samtiden och 
samhällanalys som Lönnebo och Eldebo anser är viktig i predikan saknas 
eller är bristfällig. 

5.2.4 Val av predikotext  
Ytterligare frågor som behöver behandlas är hur pastorerna i SMF väljer pre-
dikotext. Utifrån min egen erfarenhet och de texter som kommenteras i tid-
skriften Tro & Liv som predikotext är det mycket vanligt att pastorer inom 
SMF predikar över den evangelietext som föreslås i den svenska evangelie-
boken. Evangelieboken anger tre texter för varje söndag och årgång. En text 
från Gamla Testamentet, en episteltext (text från Nya testamentet som inte är 
hämtad från evangelierna), samt en evangelietext som benämns som predi-
kotext. Kyrkoåret innehåller tre årgångar av texter, vilket innebär att samma 
predikotext återkommer vart tredje år. Till varje söndag hör ett tema. Den 
söndag som det insamlade predikomaterialet härrör från har rubriken ”Sam-
hällsansvar”. I Svenska kyrkans utredning om den svenska evangelieboken 
(2000) står det att söndagens rubrik har till syfte att ”mycket kort samla da-
gens innebörd i ett tema” (2000 s 30). Den konstaterar också att predikan 
mer blir en predikan utifrån dagens rubrik än från dess bibeltexter (s 31). 

Man kan anta att predikanten inte bara utgår från eller anknyter till sön-
dagens predikotext, utan också årgångens eller årgångarnas övriga bibeltex-
ter, samt till söndagens tema. Redan inom evangeliebokens ram finns en rad 
inspirationskällor för predikanten utöver predikotexten. 

5.2.5 Undersökningens förståelse av predikan 
Denna diskussion om hur predikan kan definieras och vilka inspirationskäl-
lor som står till buds inom evangelieboken, visar att varken predikans grund, 
bibeltexten, eller dess riktning, samtiden, är oproblematisk. Däremot rymmer 
inte definitionen av predikan som muntlig några problem. Utifrån detta ska 
jag dryfta vad som är förståelsen av predikan i den här undersökningen. 

I de exempel på forskning kring predikningar som presenterats har ingen 
tydlig åtskillnad gjorts mellan predikningar som hållits i Svenska kyrkan och 
i till exempel SMF. Detta innebär inte att predikan ses som en företeelse utan 
förankring ett konkret samfundssammanhang, utan avsikten har varit att 
öppna perspektivet för att inte redan i utgångsläget fastna i samfundsskillna-
der. Bland präster och pastorer tonas sådana skillnader ner, förekomsten av 
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ekumeniskt, kollegialt samarbete kring predikan är stort, och i de olika sam-
fundens ut- och fortbildningar läser man i stor utsträckning samma litteratur. 
Det hindrar emellertid inte att präster och pastorer i olika samfund har stere-
otypa föreställningar om predikningar i andra samfund. 

I den här undersökningen ses predikan som muntlig, det vill säga att dess 
syfte är att framföras muntligt. Tidigare har religion definierats som me-
ningsskapande. Även predikan kan sägas ha en meningsskapande funktion. 
Den skapar mening för både predikanten och lyssnaren och gör det gemen-
samma symboliska universumet verkligare. Till den meningsskapande funk-
tionen hör att predikan förmedlar den ideologi som råder inom SMF. Predi-
kan kan också sägas växa fram i den sociala kontexten, färgar och tar färg av 
den. Till den sociala kontexten hör den liturgiska formen, men också försam-
lingens storlek och lokalisering. Det kan vara skillnad mellan att vara en stor 
församling i en storstad och en liten församling på landbygden, mellan att 
finnas i det så kallade ”bibelbältet” och en bruksort i Norrland. Till kontex-
ten hör också de grundläggande värderingar som finns i samhället och predi-
kantens livssituation och värderingar. Predikan är inte textuell i den bemär-
kelsen att enbart bibeltexten eller Bibeln ligger till grund för det som sägs, 
utan den är i hög grad kontextuell. Predikan riktar sig till lyssnaren, den-
nas/dennes samtid och livssituation.  

5.3 Tidskriften Tro & Liv 
De allra flesta pastorerna förbereder på ett eller annat sätt predikan i förväg. 
Till förberedelsen hör ofta läsning av litteratur. Pastorskåren i SMF äger en 
tidskrift som heter Tro & Liv. I den finns bland annat kommentarer till sön-
dagens predikotext. Tro & Liv kan vara en påverkansfaktor i fråga om vad 
pastorerna talar om i predikan. Den kan sägas förmedla den ideologi som 
finns inom SMF. I det här avsnittet genomgås och diskuteras de prediko-
kommentarer som finns för den söndag som har rubriken ”Samhällsansvar” i 
Tro & Liv under perioden 1984 till 1997.  

5.3.1 Allmänt om predikokommentarerna 
Perioden för genomgången av predikokommentarerna är längre än den peri-
od som undersökningsmaterialet sträcker sig över, på grund av att det är 
troligt att pastorer inte bara läser det innevarande årets Tro & Liv, utan också 
äldre nummer och låter sig inspireras av såväl nya som gamla nummer. An-
ledningen till att börja år 1984 är att det då kom ut en ny evangeliebok. I den 
fick den undersökta söndagen sin nuvarande plats och sitt nuvarande tema. 

Genomgången visar att söndagens tema inte funnits med alla år under pe-
rioden, utan söndagen har fallit bort vissa år, 1990, 1995, 1996 och 1998. 
Orsaken till det är att under kyrkoåret finns vissa helgdagar som måste infal-
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la vid en bestämd tid, som till exempel jul och påsk. För att de ska kunna 
göra det behöver resten av helgdagarna passas in mellan dessa. 

Predikokommentarerna är skrivna av pastorer i församlingstjänst, lärare 
på Teologiska Seminariet/Teologiska högskolan eller riksevangelister.41 De 
flesta som skriver dessa kommentarer är män. Åtta män och två kvinnor 
finns med under perioden, ett förhållande som väl speglar fördelningen av 
kvinnor och män i pastorskåren. Endast en pastor har skrivit två prediko-
kommentarer. I övrigt är det olika pastorer som är författare. Hur dessa 
pastorer valts ut av redaktionskommittén för tidskriften finns inte redogjort. 

En analys av predikokommentarerna visar att de följer ett av tre mönster. 
I det första mönstret läggs tyngdpunkten på att beskriva den bibliska kontex-
ten och texten. Endast en liten del läggs på att ge förslag på hur texten kan 
tolkas till vår tid. Det andra mönstret innebär att ungefär hälften av kom-
mentaren ägnas åt kontext och text, resten ägnas åt nutidstolkningen. Slutli-
gen handlar det tredje mönstret om att mesta delen av predikokommentaren 
ägnas åt nutidstolkningen och en liten del till kontext och text.  

Knappt hälften av kommentatorerna följer det första mönstret och den 
andra hälften är jämnt fördelade på det andra och tredje mönstret. De båda 
kvinnornas predikokommentarer tillhör det första mönstret, medan männens 
är jämnt fördelade över alla tre mönstren. 

Ett annat tydligt drag i predikokommentarerna är att författarna sällan be-
skriver dagens samhälle, vare sig på mikro- eller makronivå, utan de går 
direkt in på vad samhällsansvar betyder idag. Ett undantag är Åke Jonsson 
(1989), som trots att han tillhör mönstergrupp ett, ger en utförlig beskrivning 
av hur PC Jersild ser på Sverige som ett klassamhälle.  

Vad skriver författarna till predikokommentarerna om samhället, om kris-
tet ansvar och relationen mellan kristen tro och samhälle? 

5.3.2 Samhället och samhällsansvar 
Överlag beskriver inte författarna till predikokommentarerna sin bild av 
samhället något närmare. Ordet samhälle används med en till synes självklar 
innebörd. Det som lyser igenom de fåtaliga kommentarerna är dock att staten 
uppfattas som något negativt. Både Erik Beijer (1985) och Peter Carlsson 
(1991) jämför staten med Uppenbarelsebokens vilddjur. Beijer talar om att 
staten idag tenderar att bli totalitär, genom att den lägger allt fler områden 
under sig. Den har en ideologi som lärs ut genom skol- och kulturpolitik 
(1985 s 47–51). 

Författarna till predikokommentarerna skriver desto mer om vad ett kris-
tet samhällsansvar innebär. Ett gemensamt drag i predikokommentarerna är 

---------------------------------------------- 
41 De genomgångna predikokommentarerna är: Beijer (1985), Carlsson, L (1993), Carlsson, P 
(1991), Carlsson, P (1992), Erixon (1997), Hägglund (1988), Ireblad (1994), Jonsson (1989), 
Onerup (1984), Åhman (1986), Åqvist (1987). 
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att det finns ett samband mellan predikotext42 och på vilken nivå ansvaret 
förläggs. Texten hos Matt 22 får kommentatorerna att inrikta sig på relatio-
nen till staten. Predikotexterna från Matt 7, Jak 243 och Matt 12 får kommen-
tatorerna att inrikta sig på medmänsklighet på individnivå. Överlag låter 
kommentatorerna textens nivå bli kommentarernas nivå. Förhållanden på 
individnivå förknippas inte med strukturer på makronivå eller tvärtom. Ett 
undantag är Onerup (1984) som vidgar perspektivet till att gälla flera nivåer. 
Han talar om olika religionsdefinitioner på makronivå och om medmänsk-
lighet på individnivå (1984 s 66–67). Till viss del är även Jonsson (1989) ett 
undantag när han talar om samhällsklasser och klasskillnader för att sedan 
överföra detta resonemang på gudstjänsten (1989 s 44–45).  

Samhällsansvar innebär för det första lojalitet mot staten, enligt kommen-
tatorerna. Trots den negativa hållningen till staten som Beijer (1985) har, 
anser han att texten från Matt 22 handlar om att lojaliteten mot överheten är 
en del av lydnaden till Gud och att det också var den första kristna försam-
lingens tolkning. Det tillhör lydnaden till Gud att vara lojal mot staten. Loja-
liteten innebär att kristna ska följa samhällets lagar och betala skatt (1985 s 
47–51). Ireblad (1994) anser att det ingår i Jesu budskap att det är en kristen 
skyldighet att ge åt det offentliga (1994 s 52–53). Detta kan betraktas som en 
förhållandevis passiv hållning. Kristna ska göra det de är ålagda som med-
borgare, men inte mer. En fråga som författarna väcker i detta sammanhang 
är om kristna ska betala skatt.  

Samhällsansvar kan för det andra innebära protest, motstånd och anarki. 
Detta är en linje som enbart företräds av Peter Carlsson (1991 s 39–40). 

Samhällsansvar innebär för det tredje att motverka klasskillnader. Jons-
son (1989) kommenterar Jak 2. Enligt honom visar behandlingen av de båda 
männen på en fundamental missuppfattning av evangeliet. Att ära Jesus in-
nebär att älska sin nästa som sig själv. Jonsson anser att texten i Jakobs brev 
både är svår och lätt att tillämpa i vår tid. Lätt för att kristna håller med om 
att det inte ska vara någon klasskillnad i kyrkan, svår därför att det finns 
skillnader som är svåra att upptäcka. Jonsson tar upp en beskrivning av de 
olika samhällsklasserna i Sverige utifrån PC Jersild. Enligt Jonsson är för-
samlingen i princip mot sådana klasskillnader, men i praktiken finns det 
skillnader och dem vill Jakob i sitt brev peka på. Det är typiskt för folkrörel-
serna, anser Jonsson, att alla är delaktiga, har samma ansvar (1989 s 44–45). 
Denna linje företräds enbart av Jonsson. 

För det fjärde innebär samhällsansvar omsorg om den svage. Utgångs-
punkten för omsorgen är, enligt Berit Åqvist (1987), att ha Jesus som förbild 
och att liksom Jesus vara lyhörd, upprättande och livgivande (1987 s 60–61). 
Torsten Åhman (1986) anser att tron måste få konsekvenser i relationen till 

---------------------------------------------- 
42 Evangeliebokens texter finns i bilaga 1. 
43 Under 1989 föreslog Tro & Liv att predikan kan hållas över episteltexten och kommenterar 
dessa texter. 
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andra människor. De relationer som Åhman nämner är i familjen, skolan, 
affärslivet och arbetslivet (1986 s 47–48).  

De linjer som får mest genomslagskraft i predikokommentarerna är lojali-
tet mot staten och omsorg om den svage. Protest, motstånd, anarki och att 
motverka klasskillnader förespråkas endast av enstaka kommentatorer. 

I kommentarerna märks att särskilt predikotexten från Matt 22 får förfat-
tarna att reflektera över relationen mellan Gud och samhället. Kommentato-
rerna skriver om kristnas dubbla medborgarskap. Det innebär enligt Björne 
Erixon (1997) att människan både är samhällsmedlem och gudsrikesmed-
borgare. En situation som kan beskrivas som att ha fötterna på jorden och 
hjärtat i himlen (1997 s 45–47). I detta dubbla medborgarskap finns en pro-
blematik. Beijer skriver att Luther löste problematiken genom sin två-
regementslära. Denna lära uppfattar Beijer som alltför enkel för de nya sam-
hällsstrukturer som finns idag (1985 s 47–51).  

Enligt författarna är inte Gud och samhället, underförstått staten, två jäm-
bördiga storheter, även om kristna ofta drar nytta av och till största delen 
underkastar sig staten. Erixon (1997) uttrycker att det inte finns någon fifty-
fifty-modell mellan Gud och det världsliga. Det är Gud som ska vara den 
förste i människors liv (1997 s 45–47). Kommentarerna visar att det finns en 
över- och underordning mellan Gud och världen. Allting tillhör Gud, skriver 
Beijer (1985) och hänvisar till Ps 24. Kristna måste också lyda Gud mer än 
människor, vilket orden i Apg 5:29 markerar (1985 s 47–51). Maria Hägg-
lund (1988) uttrycker Guds storhet genom att skriva att människan är märkt 
av Gud och Guds avbild (1988 s 47–48). Även Erixon (1997) talar om män-
niskan som Guds bild. Enligt honom hotas idag människovärdet, men Gud är 
den yttersta garanten för människans värdighet och framtid (1997 s 45–47).  

Kristna kan enligt Erixon (1997) välja mellan två tolkningslinjer i relatio-
nen mellan kristna och staten. Den ena är relativt positiv till överheten. Den 
kristne ska vara en god medborgare, betala skatt, rösta och arbeta politiskt. 
Den andra linjen är en kritisk hållning till överheten. Överhe-
ten/staten/samhället ses som fienden nummer ett och kristna ska ha så lite 
med den att göra som möjligt. För Erixon själv är det viktigast att alltid prio-
ritera Guds rike. Lojaliteten till Gud är det viktigaste och den kan innebära 
olydnad mot samhället och överheten (1997 s 45–47). När gränsen är nådd 
för kristnas lojalitet anser Beijer (1985) att kristna hellre ska ta till martyriet 
än göra revolution (1985 s 47–51). För Carlsson (1991) upphör kristnas loja-
litet när staten gör sig själv gudomlig (1991 s 39–40). Ingen av kommentato-
rerna företräder den andra linjen, utan de företräder en förhållandevis positiv 
inställning till överheten, med gränser för lojaliteten. En linje som stämmer 
väl med kommentatorernas syn på samhällsansvar, att vara lojal mot staten. 
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5.4 Sammanfattning 
Pastorerna i SMF är insatta i ett sammanhang där de kan betraktas som ideo-
logiförmedlare och förkunnare. Den ideologi som de ska omfatta och för-
medla är den som finns inom SMF och i SMF:s konstitution betonas betydel-
sen av förkunnelsen i pastorstjänsten. 

Från ett religionssociologiskt perspektiv är det angeläget att söka faktorer 
i pastorns bakgrund och värderingar som kan påverka eller samvariera med 
det som sägs i predikan. Dessa påverkansfaktorer kan vara kön, även om det 
ingalunda är självklart att det finns en skillnad mellan kvinnliga och manliga 
pastorers predikande. En annan faktor är ålder. Tidigare värderingsforskning 
visar att det finns skillnader mellan yngre och äldres värderingar, ett förhål-
lande som eventuellt kan återspeglas i undersökningens material. En tredje 
faktor är trosinriktning och bibelsyn. I andra undersökningar uppvisar svar 
på enkätfrågor om tro och bibelsyn skillnader mellan olika förkunnare. Det 
är även möjligt att val av pastorsutbildning, partisympatier, församlingstyp, 
yrkeserfarenhet och den litteratur som läses i samband med predikoförbere-
delsen påverkar förkunnarens åsikter och värderingar. Svaret på om dessa 
faktorer påverkar eller samvarierar med innehållet i predikan kommer att 
sökas i det empiriska materialet. 

Från mitt perspektiv kan predikan ses som ideologiförmedling. Predikans 
funktion är att vara meningsskapande. Den vilar på den aktuella kontexten 
och den riktar sig mot lyssnaren i dennas/dennes samtid och livssituation.  

Tidskriften Tro & Liv kan ses som ett ideologiskt instrument. I de olika 
kommentarerna kan tre mönster skönjas i proportionerna mellan kommenta-
rer om predikotexten och dess kontext, samt tolkningen in i vår tid. Hälften 
av kommentarerna lägger tyngdpunkten på att beskriva den dåtida kontexten 
och texten. Endast en liten del läggs på att ge förslag till hur texten ska tol-
kas in i vår tid. En fjärdedel av kommentarerna innehåller hälften textkom-
mentarer och hälften nutidstolkningar och en fjärdedel av kommentarerna 
ägnas mest åt nutidstolkningen och en liten del till kontext och text. Applice-
ringen av texten på det nutida samhället innebär dock inte att kommentarerna 
innehåller samhällsbeskrivningar och exempel på hur ett kristet samhällsan-
svar kan gestaltas, utan nutidstolkningarna är generella och allmänt hållna. 
Den samhällsbild som finns i kommentarerna är förhållandevis negativ till 
staten som hos Beijer (1985). Ett kristet samhällsansvar enligt kommentarer-
na gestaltas på olika sätt: genom att vara lojal mot staten, genom protest, 
motstånd och anarki, genom att motverka klasskillnader, samt genom att ha 
omsorg om den svage. Endast en kommentator berör mycket kortfattat pro-
test, motstånd och anarki som en del i ett kristet samhällsansvar. Prediko-
kommentarerna berör frågan om relationen mellan kristen tro och samhälle. 
Trots att kommentatorerna anser att flera linjer är möjliga, förespråkar de 
bara en linje som innebär en förhållandevis positiv inställning till överheten, 
med gränser för lojaliteten. 



 

 80

Frågor till mitt material är om Tro & Liv är en påverkansfaktor i under-
sökningsgruppens predikningar och på vilket sätt pastorerna i så fall påver-
kas.  

I och med detta är den teoretiska bakgrundsteckningen för undersökning-
en avhandlad. På makronivå har de religiösa förändringarna i det svenska 
samhället beskrivits med hjälp av termerna sekularisering, med dess tre olika 
processer – differentiering, religionens avtagande betydelse och privatisering 
– samt individualisering. På mesonivå har SMF som rörelse framställts med 
hjälp av begreppen denomination och folkrörelse. För att fördjupa förståel-
sen av SMF:s relation till samhället har exempel från förra och innevarande 
sekelskifte sökts som skildrat denna relation. Exemplen har hämtats från det 
nationella ledarskapets och pastorskårens relation till samhället. Dessa två 
grupper ses som företrädare för rörelsen. Till sist har verksamheten på lokal-
plan setts som en bild av rörelsens ideologi i praktiken. På mikronivå har 
missionsförbundarnas relation till samhället och till SMF beskrivits med en-
staka nedslag kring förra sekelskiftet och fler kring innevarande. Frågor har 
behandlats om medlemmarnas hållning i arbetarfrågan, om livsstil och nor-
mer, om medlemmarnas syn på vad det innebär att vara en god medborgare, 
förändringsbenägenhet och tilltro till samhällets institutioner, deras önskan 
om rörelsens riktning och vilka som ska bedriva arbetet. Till sist har i det här 
kapitlet pastorerna framställts på gruppnivå med fokus på pastorn som ideo-
logiförmedlare, predikan som ideologiförmedling och tidskriften Tro & Liv 
som ideologiskt instrument.  
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KAPITEL 6  

Metod och forskningsprocess 
Två material har samlats in, ett enkätmaterial och ett predikomaterial. I ana-
lysen av materialen används både kvantitativ och kvalitativ metod, vilket 
nödvändiggör en diskussion om hur de båda metoderna och materialen rela-
teras till varandra. Jag dryftar också tillvägagångssättet, den provundersök-
ning som gjorts, urval, insamling och slutgiltigt material. Ett relativt stort 
utrymme ges till hur bearbetningen av materialen skett. Till sist finns en 
analys av det interna bortfallet i enkäten och en redogörelse för tillväga-
gångssättet i den externa värderingen. 

6.1 Metodval och kombination 
Är det är möjligt att kombinera två slag av metoder, kvantitativa och kvalita-
tiva?  

Riis (2000b) diskuterar huruvida de båda metoderna är förenliga med 
varandra eller inte och tar upp två förhållningssätt till kombination av meto-
der. Det ena förhållningssättet grundar sig på en uppfattning enligt vilken de 
båda metoderna representerar två motsatta vetenskapsteorier. Den kvantitati-
va metoden bygger på en positivistisk och neo-positivistisk vetenskapstradi-
tion, medan den kvalitativa bygger på en humanistisk tradition. Förhåll-
ningssättet innebär att det är omöjligt att kombinera de båda metoderna. Det 
andra förhållningssättet innebär att skillnaderna mellan metoderna främst är 
av teknisk och pragmatisk art, vilket får till följd att metoderna är möjliga att 
kombinera (2000b s 5 ff). Riis själv förespråkar det andra förhållningssättet 
och anser att: 

 
Det er udtryk for en stærk forenkling og indsnævring af 
handlingsmulighederne, når metodevalgets alternativer fremstilles som enten 
kvantitative eller kvalitative metoder. Denne dualisme indebærer samtidig en 
videnskabsteoretisk forenkling. Kvantitative og kvalitative metoder er ikke 
entydigt knyttet til henholdsvis neo-positivisme og humanistisk 
videnskabsteori. Både kvantitative og kvalitative metoder har væsentlige 
begrænsninger. De kan delvist overvindes ved at kombinere metoderne i et 
fælles forskningsdesign (2000b s 95). 

 
Jag delar Riis ståndpunkt till möjligheten att kombinera de båda metoderna. 
För att beskriva ett komplext socialt sammanhang behövs många vetenskap-
liga redskap och det ena utesluter inte det andra. Snarare kompletterar de 
varandra och kan i bästa fall ge en rikare bild än om bara ett redskap an-
vänds. Enligt Riis kan en metodkombination resultera i en mer nyanserad 
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och samlad belysning av fenomenet och därmed bidra till en teoretisk integ-
ration (2000b s 83). 

De olika redskapen för att fånga en företeelse har sina fördelar och nack-
delar. Fördelen med en enkät är i mitt fall att jag kan få veta mer om urvals-
gruppen än vad jag hade kunnat om jag bara fått del av deras predikningar. 
Nackdelen är, som flera i urvalsgruppen också konstaterat, att en enkät i 
jämförelse med en intervju är ett ganska trubbigt redskap. Det är värt att 
fundera över om svar på komplexa frågor om tro och värderingar verkligen 
ryms i kryssrutor. Insamlandet av predikningar har också sina för- och nack-
delar. En fördel är att predikan äger rum i ett offentligt sammanhang där man 
kan anta att de som predikar inte säger något som de inte kan stå för. Nack-
delen med textinsamling är att man inte i samma undersökningsomgång kan 
ställa kompletterande frågor om vad predikanten menar med det som sägs. 
Indirekt hävdar jag genom mitt tillvägagångssätt i detta arbete att jag kan 
visa att olika metoder och material med fördel kan kombineras. 

Riis (2000b) liksom flera andra, framför allt forskare med en kvalitativ 
inriktning, talar om att de båda metoderna är möjliga att kombinera (se Star-
rin 1991, Miles & Huberman 1994 och Layder 1994). Redan 1967 skrev 
Barney Glaser och Anselm Strauss att de båda metoderna kan komplettera 
varandra (1967 s 17 f). Karl Erik Rosengren och Peter Alvesson (1992) an-
ger flera kombinationer av kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvalitativa 
metoden kan användas för validering av den kvantitativa, den kvantitativa 
metoden kan användas för strukturell beskrivning och den kvalitativa för 
fördjupad förståelse, den kvantitativa metoden kan användas som ram för att 
bättre förstå kvalitativa data (1992 s 19 ff).  

Hur kan relationen mellan de här aktuella materialen beskrivas? Enkäten 
och predikningarna används på två sätt. För det första används variabler från 
det kvantitativa materialet som exempelvis kön, ålder, utbildning och värde-
ringar att ”genomskära” det kvalitativa materialet med och tvärtom, det vill 
säga att variabler som uppvisar skillnader i det kvalitativa materialet används 
för att genomskära det kvantitativa materialet. Layder (1993) kallar denna 
form av analys för ”cuts”. Genom att skära igenom datamaterialet från olika 
vinklar erhålls flera perspektiv som kan komplettera varandra (1993 s 123). I 
mitt fall innebär det att jag kan få fram en mer komplex bild av vilka faktorer 
som påverkar eller samvarierar med det som sägs i predikan och de åsikter 
eller förhållanden som uttrycks i enkäten. För det andra kommer de båda 
materialen att jämföras med varandra. Både konvergenser och divergenser 
diskuteras. Exempelvis kan en värdering som finns i enkäten uttryckas tydli-
gare eller otydligare i predikan.  

Denna kombination av material och metod kan liknas vid triangulering. 
Riis (2000) talar om fem olika former av triangulering: mellan data som har 
olika tidsreferenser, mellan data som har olika geografiska referenser, mellan 
data som har olika sociala referenser, mellan observationer som har olika 
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perspektiv och mellan olika former av observationsmetoder (2000b s 79 f). I 
den här studien används den sista formen. 

6.2 Tillvägagångssätt 
Inför insamlingen av material har ett antal frågor varit föremål för diskus-
sion. Diskussionen har gällt vilka pastorer som skulle tillfrågas för att delta i 
undersökningen, från vilken eller vilka söndagar predikningarna skulle vara, 
om pastorerna skulle veta i förväg att predikan kommer att finnas med i un-
dersökningen eller om predikningarna skulle samlas in i efterhand, hur ytter-
ligare information om pastorerna skulle erhållas, skulle några pastorer väljas 
ut för intervju eller skulle enkäten gå ut till fler än de som skickat in predik-
ningar. För att undvika att lägga för stor vikt vid dessa överväganden redo-
görs enbart för de val som till sist gjordes. 

En grupp pastorer i SMF, innehållande lika många kvinnor som män, till-
frågades under hösten 1998 om de hade predikat den 21:a söndagen efter 
trefaldighet 1997, om de skrivit fullständiga utkast, om de ville skicka in sin 
senaste predikan från den angivna söndagen och senare svara på en enkät. 
Valet av söndag motiverades med att pastorer i SMF enligt min erfarenhet i 
huvudsak predikar över de texter och teman som är föreslagna i den svenska 
evangelieboken. Det innebär att söndagar vars texter och teman till exempel 
är inriktade på vem Jesus är, påskens eller julens budskap inte kan förväntas 
att systematiskt behandla relationen till samhället. För att få in predikningar 
med så många utsagor som möjligt om samhället krävs att både predikotex-
ten och temat är samhällsrelaterat. Den 21:a söndagen efter trefaldighet har i 
evangelieboken temat ”Samhällsansvar” och texterna handlar om relationen 
mellan tro och samhälle. Detta är en söndag som väl passar för syftet för 
denna undersökning.  

Skälet till att predikomaterialet består av pastorernas skrivna utkast och 
inte bandupptagningar av predikningar är att många pastorer skriver ett full-
ständigt utkast som de sedan läser upp i gudstjänsten (dock oftast på ett 
mycket ledigt sätt). Den predikan som pastorn skrivit ner ligger innehålls-
mässigt mycket nära den predikan som församlingen hör. Den skillnad som 
finns kan bestå i felsägningar och i några spontana tillägg. Att därför samla 
in bandupptagningar istället för utkast kan betraktas som en omväg. Nackde-
len är, som Andreasson (2000) poängterar, att det skrivna utkastet bara speg-
lar en liten del av verkligheten och att predikantens tonfall, kroppsspråk, 
liturgisk kontext, samt åhörarnas reaktioner och reception osynliggörs (2000 
s 21). Det ingår emellertid inte i den här undersökningens intention att analy-
sera pausarnas, skrattens eller fnissningarnas betydelse för tolkningen av 
predikan, varför ett skrivet utkast fungerar lika bra som empiriskt material 
som en bandupptagning. Där kan pastorernas avsikt ibland framstå klarare än 
i inspelningen av hållna predikningar. 
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Efter att pastorerna skickat in sina predikningar skulle enkäten iordnings-
tällas med frågor om social bakgrund, syn på predikan, tro och värderingar. 
Anledningen till att enkäten skickas ut efter insamlandet av predikningarna 
är att frågor skulle kunna läggas till i enkäten, vilka fördjupade förståelsen 
av de mönster som kunde anas under och efter en första genomläsning och 
kodning av predikomaterialet (se Wallgren Hemlin 1997 s 75). 

Denna stegvisa process möjliggjorde också flera vägar att gå om urvals-
förfarandet inte fungerade. Det var möjligt att för det första samla in fler 
enkäter och predikningar för att nå mättnad,44 för det andra nöja sig med 
predikningarna om metoden att göra genomskärningar inte fungerade och för 
det tredje att göra en rent kvalitativ bearbetning. För att pröva forskningsde-
signens hållbarhet gjordes sommaren och hösten 1998 en provundersökning.  

6.3 Provundersökning 
Syftet med provundersökningen var först och främst att pröva forskningsde-
signens hållbarhet, men också att undersöka predikomaterialets innehållsliga 
riklighet och möjlighet till hållbara slutsatser. Dessutom skulle provunder-
sökningen ge en möjlighet att testa programmet NUD*IST45 som skulle an-
vändas för bearbetningen av predikomaterialet.  

En målsättning för provundersökningen var att urvalet skulle bestå av 10 
predikningar från den 21:a söndagen efter Trefaldighet. Predikningarna skul-
le helst vara hållna av fem kvinnor och fem män, som var pastorer inom 
SMF. Dessa predikanter kunde väljas ur min bekantskapskrets, eftersom ur-
valsförfarandet inte var det primära. 

Under månadsskiftet maj till juni 1998 tillfrågades fem kvinnor och fem 
män om de hade någon predikan från den 21:a söndagen efter Trefaldighet. 
Predikoutkasten behövde vara maskinskrivna och fullständiga, enbart stolpar 
räckte inte. Av dessa tio hade en kvinna och en man inga fullständiga utkast, 
de skrev bara stolpar. De övriga åtta ville ställa upp och skicka mig sina 
utkast. En predikant var tveksam till om han hade något utkast från den ut-
valda söndagen och jag föreslog då att han kunde skicka en predikan från 
den 13:e söndagen efter Trefaldighet, som har temat ”Medmänniskan”. 
Sammanlagt kom sex predikningar in. En man och en kvinna kunde inte hitta 
sina utkast och uteslöts därför från provundersökningen. Predikan från den 
13:e söndagen efter Trefaldighet lades åt sidan för att eventuellt användas 
om de andra fem inte motsvarade undersökningens syfte. 

---------------------------------------------- 
44 Mättnad innebär att insamlat material innehåller så mycket data att nya data inte tillför 
något nytt eller förändrar tolkningen (Repstad 1999 s 70). 
45 NUD*IST är ett dataprogram för bearbetning av kvalitativa material. Förkortningen betyder 
Non-numerical Unstructed Data * Indexing, Searching, Theorizing. 
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Provundersökningen innehöll slutligen fem predikningar från två män 
och tre kvinnor. En av kvinnorna är pastor i Svenska Baptistsamfundet. Vis-
serligen finns det inom Svenska Baptistsamfundet en annan predikotradition 
som innebär att predikanterna mer fritt väljer predikotexten själv och inte 
följer evangelieboken, men eftersom den här pastorn hade predikningar från 
den angivna söndagen och var villig att ställa upp i provundersökningen 
ansåg jag att hennes medverkan i undersökningen inte skulle påverka under-
sökningens resultatet negativt.  

Resultaten från det första steget i provundersökningen visade att det fanns 
tillräckligt många predikanter som skrev fullständiga utkast och sparade 
dem, att predikningarna hade ett rikt innehåll, att det fanns skillnader inom 
materialet som kunde spåras till olika bakgrundsvariabler och slutligen att 
programmet NUD*IST var användbart i en sådan undersökning. 

De som ställde upp i första steget av provundersökningen fick under hös-
ten 1998 också vara referensgrupp till enkäten, det andra steget i provunder-
sökningen. Syftet med enkäten var att få veta mer om pastorerna, deras ålder, 
civilstånd, typ av tjänst, predikoförberedelse, åsikter om tro och värderingar. 
Provundersökningsgruppen fick både svara på enkäten och kommentera dess 
uppläggning, innehåll och begriplighet. Provundersökningen visade att den 
forskningsdesign som jag valt var genomförbar och kunde användas i hu-
vudundersökningen. 

6.4 Urval, insamling och slutgiltigt material 
”Vem predikar på söndag?” Den frågan ställs ofta, enligt min erfarenhet, av 
presumtiva gudstjänstbesökare. Det vanligaste svaret borde vara att det gör 
församlingens pastor, eller någon av församlingens pastorer om församling-
en har flera pastorer anställda. Att predika tillhör pastorns viktigaste uppgif-
ter anser både pastorer och samfund, se avsnitt 5.1.  

Pastorer inom SMF har oftast som mest en ledig helg i månaden. Det bor-
de innebära att cirka en fjärdedel av pastorerna skulle vara lediga under en 
vanlig helg. Några skulle vara sjuka eller tjänstlediga, men inte många, efter-
som pastorer inom SMF har en mycket låg arbetsfrånvaro. Den provunder-
sökning jag gjort visade dessutom att fem av tio tillfrågade både hade predi-
kat och hade fullständigt utskrivna utkast från den söndag jag frågade efter. 
Utifrån provundersökningen föreföll det sannolikt att för att få in cirka 40 
predikningar, skulle dubbelt så många pastorer tillfrågas, alltså 80 pastorer. 
Dessa 80 pastorer skulle uppfylla kriterierna att de var ordinerade i SMF och 
innehade en församlingsföreståndartjänst.  

Pastorerna valdes ut genom maximal variation, som Miles och Huberman 
kallar det, vilket innebar att urvalet skulle uppvisa så stor spridning som 
möjligt (1994 s 28). Urvalsförfarandet innebar att samfund, yrkesgrupp, och 
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predikosöndag konstanthölls och att variation söktes utifrån kön, ålder och 
boendeort.  

Åldersindelningen gjordes i två grupper: yngre pastorer, 25–40 år och 
äldre, 41–65 år. Boendeorterna delades in i fyra grupper. Till ”storstäderna” 
hörde Stockholm, Göteborg och Malmö. ”Större städer” hade 20 000 invåna-
re eller mer, ”mindre städer” hade 5 000–19 999 invånare och ”mindre sam-
hällen och landsbygd” hade mindre än 4 999 invånare.  

Alla i urvalsgruppen var den 15 oktober 1998 i församlingstjänst. I den 
totala populationen pastorer i församlingstjänst fanns 381 pastorer, varav 97 
var kvinnor. Vid urvalsdragningen lades vikt vid att både ”boendeort” och 
”ålder” hade så stor spridning som möjligt. I november 1998 gick en förfrå-
gan ut till 80 pastorer, 40 kvinnor och lika många män, om de hade predikat 
den 21:a söndagen efter Trefaldighet 1997, om de som hade fullständigt 
utskrivna handskrivna eller maskinskrivna utkast, samt om de var intressera-
de av att delta i undersökningen och skicka in sina predikningar.46 

Redan innan påminnelsebrevet skickades ut, stod det klart att många 
pastorer inte predikat den här söndagen och att färre kvinnor än män hade 
predikat. I påminnelsebrevet vidgades förfrågan till att gälla det eller de se-
naste tillfällena pastorn predikat den 21:a söndagen efter Trefaldighet. Ty-
värr innebar inte denna utvidgade förfrågan någon större skillnad. Resultatet 
blev att av 68 inkomna svar (en svarsfrekvens på 85 %) hade bara 19 pasto-
rer predikat den angivna söndagen, fem kvinnor och fjorton män.  

På frågan om hur stor del av pastorerna som predikar på söndag är svaret 
att bara en knapp tredjedel (30 %) av svarande pastorerna predikade. Mitt 
antagande om att närmare tre fjärdedelar av pastorerna borde predika en 
vanlig söndag visade sig vara helt fel. 

Vartefter jag fick in svaren från undersökningsgruppen visade sig en skev 
könsfördelning. Denna skevhet var problematisk, eftersom jag avsåg bland 
annat att använda kön som analysvariabel. På grund av denna skevhet skulle 
det bli svårare att göra tillförlitliga analyser om kön. 

Beslut fattades om att tillfråga ytterligare 40 kvinnliga pastorer om de 
hade predikat den angivna söndagen. I den första förfrågan inkom fem pre-
dikningar av totalt 40 tillfrågade. Det borde vara rimligt att i en andra om-
gång få in minst lika många. I januari 1999 gick ett brev med förfrågan ut till 
40 kvinnliga pastorer om att delta i undersökningen. Ungdomspastorer var i 
båda insamlingsomgångarna undantagna. Denna komplettering av mate-
rialinsamlingen innebar att de urvalskriterier som gällde för den första mate-
rialinsamlingsomgången satts ur spel vid den andra insamlingen när det gäll-
de de kvinnliga pastorerna. För att få in tillräckligt många predikningar från 
de kvinnliga pastorerna behövdes så gott som alla kvinnliga pastorer som var 
ordinerade inom SMF och var församlingsföreståndare tillfrågas, oavsett 
deras ålder och boendeort. Urvalsförfarandet kan närmast liknas vid en total-
---------------------------------------------- 
46 Brevet finns i sin helhet i bilaga 2. 
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undersökning. I fråga om de manliga pastorerna kunde de urvalskriterier som 
ställts upp behållas och ingen komplettering var nödvändig. 

När alla fått en påminnelse visade det sig att jag hade fått in totalt 16 pre-
dikningar ytterligare. Det var långt över förväntan. Femton kvinnor hade 
svarat att de inte hade någon predikan och nio hade inte svarat alls. Det in-
nebär att 77 % av de tillfrågade hade hörts av, vilket måste bedömas som 
tillfredställande, även om svarsprocenten är lägre än i den första insamling-
en.  

I både första och andra förfrågan hade flera pastorer angivit varför de inte 
kunde vara med i undersökningen. Anledningarna till varför pastorerna inte 
kunde medverka i undersökningen framgår av tabell 1. 
 
Tabell 1. Anledning till att inte kunna vara med i undersökningen fördelat 
mellan kvinnor och män. Båda materialinsamlingarna. Absoluta tal  

 
 
Orsak Kvinnor Män Totalt 

 
Predikade inte 5 5 10 
Annan typ av gudstjänst 4 5 9 
Har aldrig predikat angivna söndagen 8 – 8 
Inte predikat de senaste åren den angivna söndagen 5 1 6 
Var ledig 2 4 6 
Var föräldraledig 4 1 5 
Var sjuk 2 3 5 
Hade en annan predikant 3 1 4 
Har inte skrivna utkast 4 – 4 
Arbetar deltid eller har delvis en annan tjänst 3 – 3 
Var tjänstledig 2 – 2 
Hinner inte medverka i studien 1 – 1 

Totalt 43 20 63 

 
Den av flest angivna orsaken till att pastorerna inte kunde delta i undersök-
ningen var att de inte predikade den angivna söndagen, 24 pastorer. Flera 
konstaterade att de inte har gjort det de senaste åren eller att de inte någon 
gång har predikat den här söndagen. Den näst största orsaken handlar om att 
pastorerna var lediga av någon anledning eller sjuka, 18 pastorer. Det tredje 
orsaken handlar om gudstjänsten, att det var en annan gudstjänstform eller 
att någon annan predikade, 13 pastorer. 

Av dessa orsaksområden är det värt att notera att det är främst kvinnor 
som varken predikat de senaste åren eller överhuvudtaget den angivna sön-
dagen, som var föräldralediga, upplät predikstolen till en annan predikant 
och inte har skrivna utkast.  

Totalt har alltså 35 predikningar inkommit från 21 kvinnor och 14 män. 
Av dessa 35 predikningar var två predikningar inte hållna över någon av 
söndagens föreslagna texter, utan över Luk 19 och berättelsen om den barm-
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härtige samariern. Dessa två predikningar har inte tagits med i analysen. Inte 
heller har en predikan som visserligen hölls över Matt 7, men under ett år då 
den angivna söndagen inte fanns med under kyrkoåret tagits med i analysen. 
Anledningen till att dessa tre predikningar inte tagits med är att koncentrera 
urvalet till predikningar hållna över den angivna söndagens föreslagna texter 
och till den angivna söndagen. Det slutgiltiga materialet består därmed av 32 
predikningar från 20 kvinnor och 12 män. En kvinnas predikan var så annor-
lunda att den inte togs med i analysen, den har istället analyserats separat. 
För att få in dessa predikningar tillfrågades 40 män och 80 kvinnor. Påverkas 
analysen av att materialet innehåller fler kvinnor än från män eller att urvals-
förfarandet varit annorlunda för kvinnorna i jämförelse med männen? 

Jag uppfattar det inte så. Användningen av kvalitativ metod syftar sällan 
till att generalisera från en mindre grupp till en större grupp, vilket kräver ett 
representativt urval. Det viktiga är att på djupet beskriva, tolka och analysera 
en eller flera människors liv eller vissa centrala teman, beskriva ett fenomen 
eller generera teorier. Då krävs inte att materialet, vare sig det bygger på 
observationer, intervjuer, texter, bilder eller film, är representativt, utan att 
de begrepp man kommer fram till täcker in så många kvaliteter i materialet 
som möjligt (Eneroth 1984 s 65). Därmed är inte frågan om olika urvalsför-
faranden avgörande för analysen. 

Under själva insamlingen och kodningsprocessen, som löpt parallellt, 
blev de mönster som redan tidigare kunnat skönjas, tydliga vid cirka 10 pre-
dikningar, både när det gäller predikningar från manliga och kvinnliga pasto-
rer. Man kan med andra ord säga att den kvalitativa mättnaden infann sig 
och de predikningar som kom in därefter bara förstärkte och bekräftade 
mönstret (Repstad 1999 s 70). I och med detta anser jag att det inte finns 
några problem med att undersökningen innehåller fler kvinnor än män. 
 
Tabell 2. Predikotexter och år i relation till kön 

 
 
Predikotext  1992  1993  1994 1996 1997 Vet ej Totalt 
       årtal 

 
Matt 22 1 kv – 4 kv  – 6 kv/7 m 1 kv 12 kv/7 m 
Matt 12 – 1 kv – 2 kv – 1 m 3 kv/1 m 
Jer 29 – – – – 1 kv/2 m 1 m 1 kv/3 m 
Rom 13 – – – – 1 kv 1 m 1 kv/1 m 
1 Mos 4 – – – – 1 kv – 1 kv 
Jak 2 – – – – 1 kv – 1 kv 

Totalt 1 kv 1 kv 4 kv 2 kv 10 kv/9 m 1 kv/3 m 19 kv/12 m 

Not. kv=kvinna/kvinnor, m=man/män 
 
Predikningarna har både olika predikotext och är hållna under olika år. Ta-
bell 2 visar detta. Flest pastorer, 19 stycken, predikar över Matt 22. Sedan 
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följer ett långt hopp till Matt 12 och Jer 29, fyra pastorer vardera. Kvinnorna 
väljer något oftare än männen evangelietexten som prediktext, medan män-
nen något oftare väljer även den gammaltestamentliga texten eller episteltex-
ten. 

Insamlingen av enkäten har, med ett par veckors försening, skett samti-
digt som insamlingen av predikningar. Enkäten skickades ut till alla som 
skickat in en predikan. En kvinna har i samband med telefonpåminnelse 
avböjt att delta i enkäten på grund av att hon lagt ner mycket arbete på att 
renskriva predikan för att kunna skicka iväg den till mig. Hon orkade inte att 
också lägga ner tid på enkäten. Hennes önskan har respekterats och predikan 
finns med i analysen av predikomaterialet. Det betyder att det är två pastorer 
som inte finns med i enkätanalysen, dels den enkäten vars tillhörande predi-
kan är så avvikande att den lagts utanför analysen och dels den enkät som 
saknas. 

6.5 Bearbetning och analys 
Hur har då bearbetningen och analysen av de båda materialen skett? I det här 
avsnittet redogörs det först för bearbetningen och analysen av predikomate-
rialet, samt för den externa värderingen som skett. Sedan följer en genom-
gång av bearbetningen och analysen av enkätmaterialet. 

6.5.1 Predikningarna 
De flesta predikningarna, alla utom två, har kunnat skannas in i datorn. Des-
sa två har behövt skrivas in, antingen på grund av att de varit handskrivna 
eller att det original som inkommit varit så otydligt att det skulle ta längre tid 
att ändra i den skannade texten än att skriva in den helt och hållet.  

Texterna har bara redigerats varsamt, vilket innebär att hemmagjorda för-
kortningar har skrivits ut. Varje pastor har fått ett kodnamn. Ortsnamn eller 
personnamn som skulle kunna göra pastorn igenkänningsbar har tagits bort 
och ersatts med X-stad, NN eller liknande. Maskeringen har dessutom kom-
menterats inom parentes. Namn på personer som till exempel Olof Buckard 
har inte tagits bort, på grund av att de är offentliga personer som inte kan 
knytas till någon speciell församling eller plats. En del pastorer har använt 
understrykningar för att lättare hitta i texten. Sådana markeringar har inte 
tagits med. En del predikningar har haft tillägg i marginalen och i de fall de 
kunnat läsas och det varit tydligt var de skulle komma in har de tagits med. 
De fall där texten inte kunnat tydas har markerats med ett frågetecken i tex-
ten och inom parentes har det oläsliga kommenterats. Det tillhör dock un-
dantagen att något ord inte kunnat tydas. För att kunna bearbeta texterna i 
NUD*IST har fet och kursiv stil tagits bort och ersatts med versaler. 
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Sedan texten importerats in i dataprogrammet har kodningen påbörjats. 
En mening har utgjort minsta kodningsenhet, med utgångspunkt från att i 
predikningarna rymmer oftast en mening en tanke. Fördelen med att utgå 
från meningen som minsta textenhet är också att det blir färre dubbelkod-
ningar i programmet NUD*IST i jämförelse med om man använder en rad 
som minsta textenhet. När en rad är minsta textenhet betyder det att när en 
mening eller en kategori slutar inne på en rad kodas ändå hela raden till den 
kategorin och när en ny mening eller kategori börjar inne på en rad blir jäm-
väl hela raden en del av den nya kategorin. Nackdelen med att välja mening 
som minsta textenhet är att en mening oftast är längre än en rad och att mate-
rialet inte blir kodat lika detaljerat, men jag anser att fördelarna uppväger 
nackdelarna (jmf Starrin m.fl. 1991 s 41).  

Även om en mening har varit minsta kodningsenhet har den inte varit den 
största. För att en mening ska bli förståelig krävs det att den sätts in i ett 
större sammanhang. I den här undersökningen har detta större sammanhang 
varit några omgivande meningar, ett stycke, avsnitt, en predikan eller rent av 
hela predikomaterialet. Det är genom en pendling mellan delar och helhet 
som förståelsen av materialet har växt fram. De enskilda utsagorna har tol-
kats i ljuset av helheten. Ofta har flera meningar, ett stycke eller avsnitt be-
rört samma ämne och de har då ingått i samma kategori. Tillsammans med 
textavsnitt från andra predikningar har meningar från olika predikningar gett 
en samlad bild av till exempel pastorernas syn på enskilda kristnas ansvar för 
enskilda medmänniskor. Dessutom har relationen mellan olika kategorier 
analyserats för att utröna om till exempel talet om att vårda jorden har före-
språkats utifrån ett visst sammanhang som förslagsvis skapelsetanken i Bi-
beln. På så sätt har olika delar inom predikomaterialet analyserats i ljuset av 
varandra och gett en bild av båda vad pastorerna säger och vilka argument de 
anför för att stödja sin åsikt.  

Vartefter predikningarna kommit in har de skannats och kodats. Det har 
gjort att kodning och analys delvis gått hand i hand. Predikningarna har in-
kommit i en långsam takt, cirka en om dagen, vilket inneburit att det har 
funnits utrymme för förståelsen att växa fram i takt med kodningen (Starrin 
1991 s 37). För att inte den preliminära förståelsen skulle låsa möjligheten 
att finna strukturer i hela materialet har olika sorteringar av materialet prö-
vats och den slutliga kodningen har fastställts på ett sent stadium i analysen. 

Kategoriseringen av predikningarna har växt fram i flera steg. I det första 
steget har predikotextens innehåll påverkat kategorins beteckning, med andra 
ord har kategorierna inte varit prestrukturerade. Till exempel har meningar 
som handlat om våld fått beteckningen ”Våld”. På så sätt framkom en mängd 
olika kategorier som våld, ekonomi, gemenskap och nästankärlek. I det 
andra steget har de olika kategorierna samlats under två huvudkategorier; 
”Samhälle” och ”Samhällsansvar”. Dessa huvudkategorier svarar mot de 
frågor som undersökningen avser att ge svar på. I det tredje steget har de 
olika kategorierna inom huvudkategorierna genomlästs och analyserats för 
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att finna underkategorier inom vilka flera olika kategorier kan samlas. Ett 
flertal olika sorteringar av kategorier har prövats för att finna de underkate-
gorier som utifrån syftesformulering bäst åskådliggör materialet och som kan 
ligga till grund för teoretiska resonemang. En del av dessa underkategorier 
har varit empirinära och enkla att finna, som till exempel underkategorin 
”Staten”. Samtidigt som kategorin är empirinära är den också teoretisk och 
kan hänföras till olika sociologiska och samhällsvetenskapliga teorier. Andra 
underkategorier har krävt en längre analys och studerande av olika teorier, 
ett exempel på en sådan underkategori är ”Marknaden”. För att komma fram 
till dessa mer svårfunna underkategorier har en rad frågor ställts som: Vad 
beror människors oro på? Vem är det som ska ta samhällsansvar och mot 
vem riktas handlingen? Svaret på frågorna har sedan lett fram till nya frågor. 
Först när svaren på frågorna blivit att detta är en del av pastorernas bild av 
samhället eller syn på samhällsansvar har sökandet efter underkategorier 
avslutats. Genom detta förfaringssätt har de från början empirinära kategori-
erna blivit mer abstrakta och teoretiska. Särskilt de olika underkategorierna 
om samhällsansvar har behövt denna procedur. Framväxten av de olika kate-
gorierna har därmed inneburit en pendling mellan empiri och teori (se Starrin 
m.fl. s 40 ff). 

Det slutliga kategorischemat kan liknas vid ett träd med två huvudkatego-
rier: samhälle och samhällsansvar. Dessa huvudkategorier har i sin tur ett 
flertal underkategorier, till exempel staten, marknaden och sociala relationer. 
Dessa underkategorier innehåller flera kategorier som speglar olika dimen-
sioner eller aspekter av innebörden av underkategorin. 

Alla textenheter har kodats, även om allt inte ligger inom forskningsom-
rådet, vilket även Starrin förespråkar (1991 s 41). Annars är det svårt att 
verifiera att de icke-kodade textenheterna är analytiskt oviktiga.  

Målet med undersökningen av predikningarna har varit att identifiera de 
värderingar som finns bakom utsagorna och eventuellt föra samman dem till 
ett värdesystem. Utgångspunkten är att det pastorerna säger i predikan inte är 
slumpartat eller tillfälligt, utan att de har tänkt igenom det de vill säga och att 
det de säger är något som de står för. Däremot är det inte troligt att det pasto-
rerna säger om till exempel samhället rymmer alla deras åsikter om ämnet, 
utan bara en del och det som mer eller mindre hör samman med predikotex-
ten. Det finns alltså nyanser och vinklingar som inte kommer med i predi-
kan. Fokus är på teman och mönster, själva fenomenet och inte i första hand 
individen. Dessa teman och mönster kan utläsas hos individer i varierande 
omfattning. Det innebär att redogörelsen för det empiriska materialet både 
handlar om individer och mönster. På ett tydligt sätt diskuteras först i kapitel 
9 olika teman. 

Eftersom teman har sökts i predikningarna innebär det att alla utsagor 
från alla predikningar om till exempel ”sociala relationer” har lagts samman, 
och på det sättet har variationen i pastorernas syn på relationer framkommit. 
De olika delarna har fått bilda en ny helhet. Genom detta förfarande har nya 
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kombinationer växt fram och genom det har förståelsen ökat både för predi-
komaterialet i sin helhet och för dess olika delar, i det här fallet utsagor om 
sociala relationer. 

I redogörelsen för det kvalitativa materialet kommer det vid ett antal till-
fällen påvisas skillnader, till exempel mellan kvinnor och män. Dessa skill-
nader har uppmärksammats vid genomläsningen och bearbetningen av mate-
rialet. Rimligheten i dessa skillnader har sedan testats genom kvantifiering. 
Kvantifiering är en av de taktiker som Miles och Huberman (1994 s 252 ff) 
föreslår för att generera mening och kunna dra kvalitativt hållbara slutsatser 
från ett material. Kvantifieringen har gått till så att i steg ett har en matris 
eller en tabell över ett huvudtema eller ett undertema gjorts. För att åskådlig-
göra tillvägagångssättet har temat ”kristet samhällsansvar” valts som exem-
pel. Temat har fyra dimensioner: individens ansvar för sin medmänniska, 
individens ansvar för det gemensamma, församlingens ansvar för enskilda 
människor och församlingens ansvar för det gemensamma. I tabell 3 finns 
antalet kodade enheter per kön. 

 
Tabell 3. Antalet textenheter inom temat ”kristet samhällsansvar” fördelat 
mellan könen. Absoluta tal 

 
 
 Kvinnor Män 

 
Individens ansvar för sin medmänniska 138 33 
Individens ansvar för det gemensamma 127 87 
Församlingens ansvar för enskilda människor 8 17 
Församlingens ansvar för det gemensamma 8 43 

 
Som synes i tabell 3 säger kvinnorna mer än männen i fråga om de två första 
dimensionerna och männen mer om de två sista dimensionerna. Det är en 
indikation som visar att det är värt att fortsätta undersöka könsfördelningen i 
det här temat. I nästa steg har en tabell tagits fram på antalet kvinnor och 
män som sagt något om ämnet, men eftersom gruppen kvinnor är större än 
gruppen män, 19 kvinnor och 12 män, måste resultaten viktas. Genom att 
dividera antalet kvinnor i varje cell med det totala antalet kvinnor framkom-
mer ett procenttal som kan jämföras med procenttalen för män, se tabell 4. 
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Tabell 4. Antalet kvinnliga och manliga pastorer inom temat ”kristet sam-
hällsansvar”. Frekvens och procent 
 
  
                                                                                         Kvinnor                              Män  

 N % N % 

 
Individens ansvar för sin medmänniska 17 89 8 67 
Individens ansvar för det gemensamma 15 79 10 83 
Församlingens ansvar för enskilda människor 5 26 2 17 
Församlingens ansvar för det gemensamma 4 21 6 50 

 
Tabell 4 visar att kvinnor talar mer än männen om individens ansvar för sin 
medmänniska och männen talar mer om församlingens ansvar för det ge-
mensamma. 

I det tredje steget har matriser gjorts över hela predikomaterialet och var-
je person, enhet. Dessa matriser har lyfts in i SPSS.47 De olika aspekterna har 
jämförts med variabler från enkätmaterialet, exempelvis kön, ålder, utbild-
ning, yrkeserfarenhet och partisympatier. De har även jämförts med prediko-
text, predikostil och ämnesbetoning.  

Extern värdering 
I samband med analysen av predikomaterialet inställer sig frågan om katego-
riseringens hållbarhet. Stämmer min kategorisering med andras? För att prö-
va kategoriernas hållbarhet har en extern värdering genomförts av de katego-
rier som handlar om samhälle och samhällsansvar. Litteratur om kvalitativ 
metod och extern värdering omtalar emellanåt extern värdering som ett sätt 
att pröva kategoriernas hållbarhet, men det förs sällan någon diskussion om 
hur en extern värdering konkret ska genomföras och hur resultaten av värde-
ringen ska analyseras (jmf Miles & Huberman 1994, Larsson 1994, Repstad 
1999).  

Inom predikoforskning är det mycket ovanligt att en extern värdering 
genomförs (se Ingebrand 1973, Sundin 1984, Söderström 1996, Jarl Kerzar 
1999, Almer 2000). Det verkar som om predikoforskarna uppfattar kategori-
seringen som både självklar och okomplicerad. Inte heller undersökningar 
som innehåller någon form av extern värdering redogör i någon högre grad 
för tillvägagångssättet. Wallgren Hemlin (1997) beskriver att hon låtit stu-
denter lyssna till och kommentera de predikningar som hon samlat in och att 
överensstämmelsen varit god (s 94). I den löpande texten och i fotnoter om-
nämns sedan kontrollpersonernas kommentarer.  

---------------------------------------------- 
47 SPSS är ett dataprogram för statistisk bearbetning. Förkortningen betyder Statistical Package 
for the Social Sciences. 
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Mot bakgrund av att frågan om extern värdering närmast är negligerad i 
litteratur om kvalitativ metod och predikoforskning är det särskilt viktigt att i 
den här undersökningen noggrant redogöra för tillvägagångssättet av den 
externa värderingen. 

Det är möjligt att tänka sig olika tillvägagångssätt för en extern värde-
ring: ett är att ge olika värderare olika predikningar. Ett annat är att låta vär-
derarna ta del av den primärkodning som gjorts och att de får ta ställning till 
om de instämmer eller inte i den kategoriseringen. Ett tredje tillvägagångs-
sätt är att värderarna får predikningarna i sin helhet och att de själva får iden-
tifiera och markera de olika kategorierna. Ytterligare ett antal varianter är 
tänkbara. I den här undersökningen har de externa värderarna fått ta del av 
samma predikningar. De har varit formerade på samma sätt som i primär-
kodningen, det vill säga mening för mening. På så sätt har det varit möjligt 
att på detaljnivå pröva kategorierna. Den externa värderingen har varit 
mycket standardiserad för att skillnader och likheter mellan de externa vär-
derarnas och primärkodarens kodning i varje enskild mening i de fyra pre-
dikningarna skulle kunna lokaliseras och analyseras. 

Fyra predikningar valdes ut för värdering, en predikan från vardera Matt 
22, Matt 12, Jer 29 och Rom 13. Dessa predikningar har hållits av två kvin-
nor och två män. Därigenom har olika predikotexter och de båda könen 
täckts in. Fyra personer har medverkat i värderingen. Alla värderare tillhör 
den kyrkliga sfären och är väl förtrogna med predikogenren. De är forskare 
eller forskarstuderande, är insatta i kvalitativ metod och innebörden av en 
extern värdering. Värderarna har fått ett brev med instruktioner för kodning-
en av predikningarna, kategorischema och kodningsprotokoll. I instruktio-
nerna stod det att de först skulle läsa igenom kategorischemat, sedan läsa 
igenom predikan för att få ett grepp om den och sedan läsa den igen och 
kategorisera under tiden. I kategorischemat fanns en kort definition av varje 
kategori. Kodningsprotokollet innehöll predikningarna och siffror för varje 
kategori. Värderarnas uppgift var att läsa predikningarna och för varje me-
ning kryssa för en eller flera av de angivna kategorierna. De kategorier som 
värderarna skulle identifiera i predikningarna var för det första tre kategorier 
om samhällsliv. Kategorierna har beskrivits på följande sätt: 

 
1. Staten och den politiska sfären. Textenheten kan tolkas som en ut-

saga om samhällsliv med tonvikt på staten, dess institutioner 
och/eller maktutövning, och/eller den politiska sfären.  

2. Marknaden. Textenheten kan tolkas som en utsaga om samhällsliv 
med tonvikt på marknadskrafterna, det vill säga (1) de mekanismer 
som varken kan styras helt av individen eller av staten och/eller (2) 
de värderingar som antas ligga bakom dessa mekanismer.  

3. Gemenskap och bristen på gemenskap. Textenheten kan tolkas som 
en utsaga om samhällsliv med tonvikt på människors behov av 
och/eller brist på gemenskap. 
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Värderarna fick för det andra använda sig av fyra kategorier som handlade 
om teologiskt inspirerade slutsatser av samhällsanalysen eller med andra ord 
om samhällsansvar. De var:  

 
5. Enskilda kristnas ansvar för enskilda medmänniskor. Textenhe-

ten kan tolkas som en utsaga om att den enskilda kristna har ett 
ansvar för sin medmänniska.  

6. Individens ansvar för det gemensamma. Textenheten kan tolkas 
som en utsaga om att den enskilda kristna har ett ansvar för 
samhället (det vill säga gemenskapen, marknaden, politiken, 
och/eller staten).  

7. Församlingens ansvar för enskilda människor. Textenheten kan 
tolkas som en utsaga om att församlingen och/eller kyrkan har 
ett ansvar för enskilda människor.  

8. Församlingens ansvar för det gemensamma. Textenheten kan 
tolkas som en utsaga om att församlingen och/eller kyrkan har 
ansvar för samhället (det vill säga gemenskapen, marknaden, 
politiken och/eller staten). 

 
Eftersom dessa sju kategorier48 bara var en del av de kategorier som materia-
let sorterats i och det inte var troligt att de fyra predikningarna bara innehöll 
dessa kategorier kunde värderarna också markera en nolla som innebar att 
”textenheten passar inte in på någon av de föreskrivna kategorierna”. Anled-
ningen till att den externa värderingen inte omfattade alla de kategorier som 
använts i analysen är att det inte var av samma värde att få kunskap om 
överensstämmelsen mellan de externa värderarna och primärkodaren när det 
gäller om en mening passar in i kategorin ”återberättande av predikotexten”, 
”retorisk fråga” eller ”citat från kristna sånger”. Den här aktuella problema-
tiken, att undersöka primärkodningens pålitlighet, belyses bättre vid pröv-
ning av viktiga teoretiska begrepp än vid enklare kategorisering. 

I efterhand kan man tycka att kategoridefinitionerna skulle ha varit mer 
enhetliga, att det till exempel både i kategori 4 och 6 skulle stått ”individens” 
eller ”enskilda kristnas” och inte som nu ”enskilda kristnas” i kategori 4 och 
”individens” i kategori 6. Ordet ”textenheten” i definitionerna borde bytts ut 
till ”meningen”. 

Värderingen skedde i december 2001 och när kodningsprotokollen skick-
ats tillbaka fördes resultaten in i en SPSS-fil för bearbetning. I den här under-
sökningen har värderarnas kategoriseringar kvantifierats för att på ett tydligt 
sätt kunna jämföras med varandra och med min egen primärkodning. Varje 
värderare, mening, kategori och predikan har jämförts och analyserats. 

För att kunna redovisa skillnader mellan olika värderare har de getts en 
pseudonym som bevarar deras anonymitet. Hädanefter benämns de olika 
---------------------------------------------- 
48 De beteckningar som dessa sju kategorier fått har i den senare analysen modifierats. 
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värderarna Ylva, Åsa, Yngve och Åke. Överlag ansåg de externa värderarna 
att uppgiften hade varit svår. En anledning till detta kan vara att definitioner-
na av kategorierna var kortfattade och därmed lämnade ett flertal frågor obe-
svarade. Ytterligare ett skäl till värderarnas upplevelse av uppgiften kan vara 
att språket i predikningarna är tvetydigt. Ett exempel är att pastorerna i sam-
band med samhällsansvar ofta talar i vi-form, vilket leder till frågor kring 
vad detta ”vi” åsyftar. Syftar det på församlingen, kyrkan, eller är det ett 
inkluderande vi som syftar på vi kristna eller vi människor (se Jarl Kerzar 
1999 s 120 ff)? Ylva kommenterade denna svårighet i samband med att hon 
skickade in sin värdering av de fyra predikningarna. Yngve talade också, i 
ett följebrev, om den egna förförståelsen som ett hinder för kategoriseringen. 
Han skriver:  

 
I mitt hårslitande över dessa predikningar finns också jag med och min för-
förståelse. Jag har bland annat svårt att bortse från vad jag själv tycker är då-
liga respektive bra predikningar. Där handlar det både om vad som är rent re-
toriskt, kommunikativt mer eller mindre lyckat, men även teologiska poäng-
er. 

 
Den värderare som mest tyckte att uppgiften var svår var Åsa. Hon hade en 
rad frågor om begrepp som människa, frälsning och församling skulle defi-
nieras i analysen.  

Redan med värderarnas mer eller mindre spontana kommentarer och re-
aktioner kan det ifrågasättas om tolkningen av predikningar som blivit lästa 
eller lyssnande till är så oproblematisk som tidigare predikoforskare gett 
sken av, bland annat genom att inte aktivt problematisera sin egen tolkning. 
Nödvändigheten av ett sådant ifrågasättande kommer att ytterligare betonas 
längre fram. 

Analysen av den externa värderingen visar att graden av överensstäm-
melse mellan värderarnas och primärkodarens kategorisering är stor. Över-
ensstämmelse innebär att primärkodarens och värderarens bedömning sam-
manfaller. Totalt har till exempel predikan 1 innehållit 93 meningar som i sin 
tur haft åtta möjliga överensstämmelser per mening (en för var och en av de 
sju kategorierna och en för textenheter som inte passade in i någon av de sju 
kategorierna) sammanlagt 744 möjliga. Tillsammans har de fyra predikning-
arna erbjudit 2 616 möjliga överensstämmelser. Tabell 5 visar den totala 
överensstämmelsen per predikan mellan primärkodare och värderarnas kod-
ning. 
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Tabell 5. Överensstämmelsen mellan värderarnas kodning och primärkodare. 
 
 
 Predikan 1 Predikan 2 Predikan 3 Predikan 4  Predikan 1–4 

 
Ylva  87 % 85 % 89 % 90 % 88 % 
Åsa 74 % 73 % 85 % 82 % 78 % 
Yngve 88 % 89 % 88 % 88 % 88 % 
Åke 86 % 89 % 90 % 84 % 87 % 

Totalt per predikan 84 % 84 % 88 % 86 % 85 % 

 
Som synes i tabell 5 ligger överensstämmelsen mellan primärkodare och 
värderare för predikan 1–4 mellan 78 och 88 %. Den högsta enskilda över-
ensstämmelsen är mellan Ylva och primärkodaren i predikan 4, samt mellan 
Åke och primärkodaren i predikan 3. Den största skillnaden är mellan Åsa 
och primärkodaren. Denna skillnad finns både i det sammanlagda värdet för 
alla fyra predikningar och i de enskilda predikningarna. I predikan 4 är även 
Åkes överstämmelse lägre än genomsnittet. Den totalt högsta överensstäm-
melsen finns för predikan, medan överensstämmelsen för de andra predik-
ningarna ligger mellan 84 och 86 %.  

Hur ser då skillnaderna i kodningen ut mellan Åsa och primärkodaren i 
en mening från någon av predikningarna? Sökandet av en mening som kan 
illustrera detta har inte varit enkel. Kriterierna för en sådan mening har varit 
att Åsa ska avvika från primärkodaren och de övriga värderarna, att mening-
en är kodad av primärkodaren som tillhörande någon av de sju kategorierna 
och att den ska vara förståelig även när den tas ur sitt sammanhang. Svårig-
heterna att finna en sådan mening har varit att många meningar har kodats 
som att de inte stämmer in på någon av kategorierna och att när en enskild 
mening tas från sitt sammanhang blir den svår att förstå. Jag har därför valt 
att ta med flera meningar för att sammanhanget ska bli förståeligt.  
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Tabell 6. Utdrag ur kodningsprotokoll 
 
   Predikan 1 mening 20–22              Kategorier, kodning och värderare 

De flesta av oss tycker nog  
att vi faktiskt får en hel  
del för våra skatter.  
 
 
 

 
1 Staten: Primärkodare, Ylva, Yngve  
2 Marknaden:  
3 Gemenskap: 
4 Individens ansvar för sin medmänniska: 
5 Individens ansvar för det gemensamma: Åsa, Åke  
6 Församlingens ansvar för individen: 
7 Församlingens ansvar för det gemensamma: 
0 Textenheten passar inte: 
 

Men nog skulle vi vilja behålla  
mer för egen del, eller? 
 
 
 
 

 
1 Staten: Primärkodare, Ylva, Yngve, Åke 
2 Marknaden:  
3 Gemenskap: 
4 Individens ansvar för sin medmänniska: 
5 Individens ansvar för det gemensamma: Åsa 
6 Församlingens ansvar för individen: 
7 Församlingens ansvar för det gemensamma: 
0 Textenheten passar inte: 
 

I vårt land finns bl a ett  
politiskt parti som anser att 
vi betalar alldeles för mycket  
i skatt, att skattetrycket är  
för högt. 
 
 

 
1 Staten: Primärkodare, Ylva, Yngve, Åke 
2 Marknaden:  
3 Gemenskap: 
4 Individens ansvar för sin medmänniska: 
5 Individens ansvar för det gemensamma: Åsa 
6 Församlingens ansvar för individen: 
7 Församlingens ansvar för det gemensamma: 
0 Textenheten passar inte: 
 

 
Som synes i tabell 6 har primärkodaren, Ylva och Yngve angett att den för-
sta meningen i utdraget handlar om staten (kategori 1), medan Åke och Åsa 
angett att den handlar om individens ansvar för det gemensamma (kategori 
5). För den andra och tredje meningen sammanfaller Åkes bedömning med 
primärkodarens, medan Åsa markerar att de också handlar om individens 
ansvar för det gemensamma.  

Överensstämmelsen i kategoriseringen handlar inte om vilken kodning 
som är rätt eller fel. Primärkodaren och värderarna gör val för vilka goda 
skäl kan anges. Likaväl som att resonemang om skatter kan höra till kategori 
1, så kan det också tolkas som att skattesystemet är ett sätt för individen att 
ta ansvar för det gemensamma (kategori 5). 

Hur är den kvantitativa överensstämmelsen överlag när det gäller bruket 
av kategorierna? En analys har gjorts av hur många meningar varje enskild 
värderare har markerat som passar in på någon av de sju kategorierna. För att 
kunna jämföra de olika värderarna med varandra och med primärkodaren 
redovisas i tabell 7 de procentuella värdena. Värdena i tabellen innebär till 
exempel att Ylva har markerat att 6 % av alla meningar i de fyra predikning-
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arna handlar om staten och primärkodaren har markerat 5 % av alla mening-
ar. Detta innebär i det här exemplet att Ylva och primärkodaren ligger nära 
varandra i bedömningen.  

 
Tabell 7. Markerade kategorier per värderare och primärkodare. N=327 
 
 
                                  Samhälle                                                        Samhällsansvar   

 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 6 Kategori 7 
 Staten Mark- Gemen- Individ Individ Församling Församling 
  naden skap – individ  – det ge- – individ –  det ge- 
     men-  men- 
     samma  samma 

 
Ylva  6 % 2 % 4 % 11 % 13 % 8 % 18 % 
Åsa 10 % 17 % 22 % 13 % 30 % 4 % 20 % 
Yngve 7 % 3 % 11 % 7 % 19 % 1 % 5 % 
Åke 7 % 3 % 12 % 18 % 25 % 3 % 7 % 
Primärkodare 5 % 5 % 5 % 12 % 11 % 1 % 2 % 

 
Som synes i tabell 7 avviker Åsa mest från primärkodarens och de andra 
värderarnas bedömning av de olika meningarna utom för kategori 4 (enskil-
da kristnas ansvar för sin medmänniska) och kategori 6 (församlingens an-
svar för enskilda människor). Dessutom avviker Åke från primärkodaren i 
kategori 5 (individens ansvar för det gemensamma) och Ylva avviker från 
primärkodaren i kategori 7 (församlingens ansvar för det gemensamma). De 
kategorier som flera värderare avviker från primärkodaren är kategori 3 om 
gemenskap och bristen på gemenskap och kategori 5. Endast Ylva ligger 
nära primärkodaren i dessa två kategorier. 

När den externa värderingen bryts ner i de enskilda kategoriseringarna 
kan man få intrycket av att överensstämmelsen mellan värderarna och pri-
märkodaren inte är speciellt hög. En sammanräkning för var och en av de sju 
kategorierna om samhälle och samhällsansvar multiplicerat med fyra predik-
ningar multiplicerat med fyra värderare, tillsammans 112 möjliga överens-
stämmelser, ger dock en annan bild, se tabell 8, överlag kan överensstäm-
melsen uppfattas som hög. Till exempel överensstämmer 66 av de 112 möj-
liga kategoriseringarna till 91–100 % med primärkodaren (mer än hälften). 
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Tabell 8. Överensstämmelse mellan värderare och primärkodare beräknat på 
de enskilda kategoriseringarna. Procent 
 
 
Intervall för överensstämmelse Antal kategoriseringar Andel kategoriseringar 

 
91–100 % 66 59 % 
81–90 % 21 19 % 
71–80 % 14 12 % 
Mindre än 70 % 11 10 % 

N 112 100 % 

Not. Kategorisering=bruk av kategori (sju stycken) per värderare (fyra stycken) per predikan 
(fyra stycken) 
 
I 78 % av de olika kategorierna är överensstämmelsen över 80 % och 59 % 
av kategorierna är över 90 %. De lägsta värdena finns, som tidigare nämnts, 
vid jämförelse mellan Åsa och primärkodaren. Åsa står för åtta av de elva 
kategorier där överensstämmelsen är under 70 %. Detta låga värde följer 
inget mönster förutom i ett avseende; i kategorin ”Individens ansvar för det 
gemensamma” är överensstämmelsen mellan primärkodare och Åsa under 
70 % i tre av fyra predikningar  

Överensstämmelsen mellan primärkodaren och värderarna är också för-
hållandevis låg när det gäller kategorin ”Gemenskap” i predikan 4. Överens-
stämmelsen är när det gäller Åsa, Yngve och Åke strax under 70 %, medan 
överensstämmelsen mellan primärkodaren och Ylva ligger på 85 %. Även 
kategorin ”Individens ansvar för sin medmänniska” visar på en låg överens-
stämmelse i predikan 4. Åsa och Åke har en överensstämmelse på cirka 64 
% och Ylva och Yngve på cirka 75 %. Nu kan i det här sammanhanget 75 % 
verka som en ganska bra överensstämmelse, men den genomsnittliga över-
ensstämmelsen för de övriga predikningarna i den här kategorin ligger på 93 
% och i jämförelse med 93 % kan även 75 % uppfattas som lågt. 

Den lägre överensstämmelsen mellan Åsa och primärkodaren kan ha sin 
bakgrund i att Åsa uppfattade uppgiften som mycket svår och att det får ge-
nomslag i graden av överensstämmelse. En annan förklaring till både den 
låga överensstämmelsen mellan primärkodaren och Åsa i fråga om kategorin 
”Individens ansvar för det gemensamma” och mellan primärkodaren och de 
övriga värderarna när det gäller kategorin ”Individens ansvar för sin med-
människa” kan vara den tvetydighet som finns i pastorernas användande av 
ordet ”vi”. Denna vi-form gör det svårt att urskilja individens ansvar från 
kollektivets – församlingens. Ytterligare en förklaring kan vara att värderar-
na i fråga om de här kategorierna uppfattade predikan nummer 4 som mer 
svårkategoriserad än de övriga predikningarna. Både kategorin ”Gemen-
skap” och ”Individens ansvar för sin medmänniska” uppvisar en lägre över-
ensstämmelse i predikan 4 än i övriga predikningar.  



 

 101 

Den externa värderingen ger ingen direkt fingervisning om i vilken om-
fattning värderarna fann de definierade kategorierna rimliga. Vittnesbörden 
om att de å ena sidan ”slet sitt hår” och ”brottades” med predikningarna kan 
antyda att kategorierna inte varit självklara, men å andra sidan har de tyckts 
kunna använda kategorierna, se till exempel tabell 7. Kategorierna har alltså 
visat sig användbara, men någon argumentation för att de är bra går inte att 
finna. 

Slutsatsen blir att den externa värderingen för det första visar att före-
ställningen om att kategorisering av ett predikomaterial är självklar och 
okomplicerad inte stämmer. Både definitionerna av kategorier och själva 
kategoriserandet rymmer en komplexitet som gör att en extern värdering är 
nödvändig för att pröva hållbarheten i bruket av kategorierna. Den externa 
värderingen har för det andra visat att en standardiserad kvantifiering av en 
extern värdering är ett möjligt tillvägagångssätt för att på detaljnivå analyse-
ra överensstämmelsen i kategoriseringen. För det tredje visar den externa 
värderingen att primärkodarens, min egen kategorisering, får stöd av värde-
rarna till 85 % (se tabell 5) och kan användas i fortsatt analys. Till sist är det 
sannolikt att den grad av variation som uppvisats mellan mig och de externa 
värderarna även kan gälla för de kategorier och predikningar som inte varit 
föremål för en extern värdering. Man kan med andra ord säga att överens-
stämmelsen på 85 % sannolikt gäller för analysen av hela predikomaterialet. 

6.5.2 Enkäten 
Enkäten var uppdelad i tre delar: bakgrundsfrågor, frågor om predikan och 
förberedelsen, samt frågor om tro och värderingar.49 Inspirationen till att 
ställa flertalet av dessa frågor har kommit från tidigare präst- och predikoun-
dersökningar. Dessa undersökningar har det redogjorts för i avsnitt 5.1.2.  

Till bakgrundsfrågorna hörde frågor om kön, ålder, civilstånd, antal barn, 
på vilken skola de huvudsakligen utbildades till pastor, vilket år de ordinera-
des, om de haft någon annan yrkeserfarenhet än församlingsarbete, vilken 
typ av pastorstjänster de haft och hur många församlingsmedlemmar det 
fanns i den nuvarande församlingen/församlingarna som pastorn arbetade i.  

Frågorna om predikan och förberedelsen handlade om hur ofta pastorn 
predikade, hur lång tid predikoförberedelsen tog, vilka böcker eller tidskrif-
ter pastorerna läste i samband med förberedelsen, om de ansåg att man bör ta 
upp samhällsfrågor i predikan, hur de inhämtade kunskap och information 
om samhället, vilka ämnen de någon gång hade tagit upp i predikan under 
det senaste året och vad de ansåg påverkade predikan mest. Frågorna om 
litteratur i samband med predikoförberedelsen och vad som påverkade pre-
dikan mest var så kallade öppna frågor. Pastorerna fick med egna ord svara 

---------------------------------------------- 
49 Enkäten finns i sin helhet i bilaga 3. 
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på frågan. De övriga frågorna hade olika svarsalternativ som de fick ta ställ-
ning till. 

När det gäller tro och värderingar hade pastorerna 15 påståenden om tro 
att ta ställning till. De kunde instämma helt, instämma delvis, ta avstånd 
delvis eller ta avstånd helt till de olika påståendena. De fick ta ställning på 
samma sätt till 16 påståenden om individ, familj och samhälle. Åtta frågor 
ställdes om samhällsansvar. Här fick pastorerna ta ställning till en tiogradig 
skala där siffran 1 stod för ”kan alltid rättfärdigas” och 10 för ”kan aldrig 
rättfärdigas”. Frågedelen innehöll åtta frågor om vad det innebär att vara en 
god medborgare. Även här fanns en tiogradig skala, men siffran 1 stod att 
egenskapen var mycket oviktig och 10 för att den var mycket viktig. Pasto-
rerna fick svara på sex frågor om vilka politiska handlingar de hade gjort 
eller kunde tänka sig att göra, vilket riksdagsparti de skulle rösta på om det 
var val idag, om de hade några politiska uppdrag och om de var aktiva i nå-
gon förening utanför församlingen. Alla dessa frågor var slutna, pastorerna 
fick olika svarsalternativ att välja på. 

Sammanlagt 30 enkäter har analyserats med hjälp av SPSS, i huvudsak i 
frekvens- och korstabeller. Enkäten fyller två ändamål: att beskriva urvals-
gruppen och att finna faktorer som kan påverka eller samvariera med det 
som sägs i predikan. Enkäten är tänkt att ge en extra dimension till prediko-
materialet, men den är inte slutresultatet. Både att jämföra och att finna 
påverkansfaktorer innebär metodiska problem. Ett material som ska 
analyseras kvantitativt för att det sedan ska vara möjligt att uttala sig om en 
större grupp kräver ett representativt urval (Rosengren & Alvesson s 133 ff). 
I min undersökning har urvalet skett utifrån maximal spridning och inte 
representativitet. Det innebär att urvalet inte är möjligt att generalisera ifrån. 
Trots detta är jag intresserad av skillnader/likheter inom 
undersökningsgruppen och mellan min undersökning och andra 
undersökningar. Svårigheten med jämförelsen med andra material går att 
överbrygga genom att betona att jämförelsen endast sker mellan 
urvalsgruppen och andra undersökningar och att urvalsgruppen i kvantitativ 
mening inte är representativ för hela gruppen pastorer i SMF. Problematiken 
är annorlunda när det gäller att göra jämförelser inom gruppen för att finna 
skillnader/likheter mellan olika undergrupper i materialet, till exempel 
mellan kvinnor och män, olika åldrar och olika trosinriktningar. Flera 
lösningar är möjliga. En lösning är att helt enkelt avstå från att göra 
jämförelser. En fördel med denna lösning är att hänsyn tas till urvalets 
beskaffenhet. En nackdel är att analysen av det kvalitativa materialet blir 
lidande, eftersom det inte finns någon kunskap om gruppens sammansättning 
mer än i sin helhet. En annan lösning är att göra jämförelser mellan absoluta 
värden, det vill säga att sju kvinnor är fler än två män. Fördelen med dessa 
jämförelser är att de inte ger intryck av att materialet är kvantitativt större än 
vad det är. Nackdelen är att det är svårt att avgöra om skillnaden är skenbar 
eller inte i ett material som detta, eftersom det till exempel har en skev köns-
fördelning. Dessutom inställer sig frågan om hur stor skillnaden bör vara för 
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att betraktas som utmärkande. En tredje lösning är att jämföra de relativa 
talen. En fördel med denna lösning är att olika stora grupper kan jämföras 
med varandra, men nackdelen är att frågan återstår om vad som är en till-
räckligt stor skillnad för att kunna användas i en fortsatt analys. En fjärde 
lösning är att bortse från att materialet inte är representativt och som hjälp-
medel använda statistiska tester som signifikansprövning och reliabilitetstest 
för att finna skillnader inom materialet som är så pass stora att de är värda att 
granska närmare. Dessa tester används då analogt, som fingervisningar, och 
inte som bevis för att iakttagna skillnader i undersökningsgruppen (stickpro-
vet) återfinns i den större populationen. Fördelen med detta förfaringssätt är 
att gränsen för vad som är intressanta skillnader inom materialet inte sätts 
godtyckligt, utan bygger på ett inarbetat statistiskt arbetssätt. Nackdelen med 
denna lösning är att dessa tester används på ett annat sätt än vad som är van-
ligt.  

Jag har i analysen använt den sista lösningen, trots dess behäftade pro-
blem. De olika kvantitativa testarna används därmed enbart som ett redskap 
för att identifiera skillnader inom gruppen och på grund av det aktuella kun-
skapsintresset har en generös gräns satts för signifikans, 0,10. Under denna 
gräns anses det vara rimligt att tala om skillnader inom materialet som då – 
analogt – benämns signifikanta. 

Resultaten från enkäten, där en rad olika möjliga skillnader bearbetats, tas 
sedan med till analysen av predikningarna. Istället för att enbart gruppera det 
kvalitativa materialet i ett fåtal grupper, som exempelvis kön och ålder, kan 
predikningarna grupperas efter ett flertal grupper. Genom att göra många 
genomskärningar av det kvalitativa materialet kan en mer tillförlitlig analys 
göras av predikomaterialet, en analys som kan sägas vara multidimensionell.  

Bortfallsanalys 
I analysen av enkäten är inte frågor om det externa bortfallet relevant, det 
vill säga om varför vissa inte svarat på enkäten. Av vikt är istället frågan om 
det interna bortfallet, vilka frågor som få har svarat på.  

En bortfallsanalys har gjorts över vilka frågor som i enkätmaterialet har 
ett bortfall och vilka personer som inte svarat på frågorna. Analysen visar att 
det inte är någon fråga som fått ett större bortfall än fyra personer. Ett bort-
fall som inte går utanför gränsen för vad som är rimligt, enligt Rosengren 
och Arvidsson (1992 s 144). De anser att ett bortfall under 20–25 % är rim-
ligt. Det finns därmed inte något systematiskt informationsbortfall för någon 
viss fråga. 

Det är ändå av värde för undersökningen att redogöra för pastorernas 
kommentarer i samband med enkäten. Flera pastorer har kommenterat frå-
gorna och enkäten, kommentarer som visar svårigheten att besvara frågor om 
tro och värderingar med kryss i olika rutor. Lennart skriver i slutet av enkä-
ten: 
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Tro och värderingar är omöjliga att svara på i en enkät. Där behöver man så 
gott som alltid tid och plats att resonera. 

 
Det är främst de som inte svarat på en del av frågorna som kommenterar 
påståendena i själva enkäten. Flera kommenterar också enkäten under rubri-
ken ”Övriga kommentarer och synpunkter”. I det följebrev som gick ut med 
enkäten skrev jag att en del frågor kunde upplevas ”som ganska kategoriska, 
men fördelen med att använda redan tidigare ställda frågor är att jag också 
kan jämföra resultaten med tidigare undersökningar”. Några av dem som 
kommenterar enkäten tar fasta på just detta att frågorna är kategoriska. Greta 
skriver: 

 
Det är verkligen svårt att fylla i sådana här formulär. Ju äldre jag blir (livser-
farenhet?!) ju svårare blir det att svara enkelspårigt. Till exempel abortfrågan. 
Jag är emot abort, men skulle inte vara så kategorisk om det kom en 12-åring 
eller en kvinna som blivit våldtagen eller andra händelser. Man måste ”möta” 
den person man möter. Vi kan aldrig dra alla över en kam. 
Som församling bör vi alltid vara öppna för många olika slags samtal. Livet 
innehåller ju så otroligt mycket och kyrkan får aldrig fjärma sig. Jesus gjorde 
inte det. 

 
För Greta hänger svårigheten i att fylla i en enkät ihop med den egna åldern. 
Hon tycker att ålder och livserfarenhet gör att det inte går att svara så kate-
goriskt. Johan tar både upp det svåra i att vara kategorisk och att situationen 
och sammanhanget är viktiga för att han ska kunna besvara frågorna och han 
lyfter just fram att påståendena saknar sammanhang. 

 
Frågorna 36, 37, 38, 39 är omöjliga att svara på om man inte vet vilket sam-
manhang och förhistoria som finns. 
Exempel 32 det är alltid orättfärdigt med otrohet om någons fru ligger på BB. 
Medan om den ene i ett par ligger gravt senil dement på ett vårdhem då är det 
inte lika lätt att vara lika kategorisk. 
38 gäller det i ett äktenskap eller efter en våldtäkt eller efter incest. Svaret 
kommer att variera kraftigt. 

 
Adam kommenterar också frågorna som kategoriska. 

 
Frågorna i avdelning 3 var bitvis alltför kategoriska för att kunna besvaras 
tillfredsställande. Till exempel frågorna 16–20 vilket jag inte anser mig kun-
na besvara – ska jag kunna ha en åsikt eller råder det samband kausalt i frå-
gorna. Det kan vara omöjligt att ge en entydig bild av detta.  

 
Flera kommentarer visar också att de som svarat på enkäten försöker finna 
ett samband mellan påståendena, att svaren ska hänga ihop på något sätt och 
bilda ett mönster.  

Genomgången av pastorernas kommentarer i samband med frågorna och 
deras kommentarer i slutet av enkäten visar att det kan vara svårt att överhu-
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vudtaget förstå frågorna eller påståendena och att pastorerna inte alltid haft 
någon klar åsikt i frågan. Kommentarerna tyder också på att enkät som form 
för att få veta människors tro och värderingar är ett trubbigt instrument. Flera 
påpekar att frågorna var svåra att svara på som kryssalternativ. Svaren är inte 
enkla, utan både situationsbundna och komplicerade. Kommentarerna visar 
dessutom att de som svarar har ett behov av mening i sitt svarande, att förstå 
de bakomliggande syftena till varför påståenden är med. När de inte finner 
meningsfulla samband blir det också svårt att fylla i enkäten. 

Bortfallsanalysen visar att det inte finns något mönster i bortfallet som 
visar på att en viss typ av frågor ger större bortfall än andra. Trots att vissa 
frågor har ett bortfall har pastorerna försökt att svara så ärligt som möjligt, 
vilket den här genomgången visar. 

6.6 Sammanfattning 
I undersökningen används två materialtyper: predikningar och enkät, samt 
två analysmetoder, en kvantitativ och en kvalitativ. De båda materialen ana-
lyseras var för sig, variabler från enkäten används i analysen av predikning-
arna och resultaten från de båda materialen jämförs med varandra. 

Med utgångspunkt från syftesformuleringen har undersökningen genom-
förts i två steg. Steg ett innebär att samla in predikningar och steg två är att 
utifrån en preliminär analys av predikningarna sammanställa en enkät med 
frågor om social bakgrund, predikan, tro och värderingar som sedan till-
skickas de pastorer som deltar i undersökningen.  

Förfrågan om möjlighet att medverka i undersökningen har uppvisat flera 
oväntade resultat. Bara en tredjedel av de först tillfrågade pastorerna hade 
predikat den angivna söndagen. För att få in tillräckligt många predikningar 
krävdes att 80 kvinnor och 40 män tillfrågades. Det slutgiltiga predikomate-
rialet har skrivits av 20 kvinnor och 12 män. Enkätmaterialet innehåller 30 
enkäter, 18 kvinnor och 12 män. Urvalet har vägletts av önskemålet om en 
maximal variation för att få en så stor spridning som möjligt. Förutom kön 
har ålder och församlingsortens storlek för männens del utgjort en grund för 
urval. 

Predikomaterialet har bearbetats, kodats och analyserats med hjälp av da-
taprogrammet NUD*IST. En varsam redigering av predikningarna har skett 
för att öka läsbarheten och anonymiteten. Enkätmaterialet har bearbetats i 
dataprogrammet SPSS och ett flertal olika statistiska tester har utförts. 

Bortfallsanalysen av enkäten visar att det interna bortfallet inte är speci-
ellt stort. Den externa värderingen visar att kategoriseringen är brukbar och 
att det mot bakgrund av värderingen är rimligt att anta att överensstämmel-
sen mellan primärkodare och värderare på cirka 85 % kan gälla för hela ma-
terialet. 
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KAPITEL 7 

Pastorernas liv och värderingar 
Predikan och predikant hör som tidigare nämnts ihop. Bilden av predikning-
arna färgas av predikanternas egenskaper och bakgrund, kunskap om dem 
ökar därmed möjligheten till förståelsen av predikan. 

En faktor som påverkar predikningarna kan vara pastorernas bakgrund. 
Kön, ålder, civilstånd0, arbetslivserfarenhet och val av teologisk skola, samt 
typ av pastorstjänst kan alla påverka predikoinnehållet. För det andra kan 
pastorernas tänkande och agerande inför predikosituationen påverka predik-
ningarnas innehåll: den litteratur pastorerna läser i samband med predikoför-
beredelsen, hur ofta de predikar, hur pastorerna ser på att ta upp samhällsfrå-
gor i predikan och kyrkan, samt deras egen syn på var de hämtar inspiration 
till predikan. För det tredje kan pastorernas predikan påverkas av deras 
trosinriktning, vilken bibelsyn de har och deras syn på olika församlingsord-
ningsfrågor. För det fjärde kan pastorernas värderingar i fråga om familj, 
könsroller, syn på samhällsutvecklingen, individualism och kollektivism, 
samhälls-, privat- och sexualmoral, syn på medborgardygder och villighet att 
utföra politiska handlingar få genomslag i predikningarna. Dessa fyra fakto-
rer utgör teman för var sitt avsnitt som redogörelsen är samlad kring. 

7.1 Bakgrund 
Till pastorernas bakgrund hör ålder, kön, familjesituation, yrkeserfarenhet 
innan påbörjade pastorsstudier, utbildningsvägar, typ av församlingstjänst 
och föreningsengagemang.  

I urvalsgruppen finns 20 kvinnor och 12 män i åldrarna 27–62 år, det vill 
säga 62 % kvinnor och 38 % män, vilket inte motsvarar den könsfördelning 
som finns inom pastorskåren i SMF. I tabell 9 görs en jämförelse mellan den 
totala gruppen pastorer som är ordinerade inom SMF och yrkesverksamma 
som pastorer, samt materialets urvalsgrupp i fråga om kön och ålder. Upp-
gifterna kommer från oktober 1998. 
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Tabell 9. Ålders- och könsfördelning i urvalsgruppen och pastorskåren 
 

  
                               Urvalet                  Övriga pastorer i SMF             Totala antalet pastorer i SMF 

 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

 
26-35 år 15 % 33 % 31 % 18 % 27 % 19 % 
36-45 år 55 % 33 % 29 % 32 % 34 % 32 % 
46-55 år 30 % 25 % 27 % 32 % 27 % 32 % 
56-65 år – 8 % 13 % 16 % 10 % 16 % 
Vet ej ålder – – 1 % 1 % 1 % 1 % 

Summa  100 % 99 % 99 % 99 % 99 % 100 % 
N 20 12 79 270 99 282 

 
Det finns skillnader mellan urvalet och den övriga gruppen i fråga om ge-
nomsnittsålder.50 Pastorerna i urvalet är i genomsnitt yngre än pastorerna i 
den övriga gruppen. Det finns också skillnader i könsfördelningen mellan 
urvalet och den övriga gruppen pastorer inom SMF.51 I urvalet finns procen-
tuellt betydligt fler kvinnor. 

Den skeva könsfördelningen kan förklaras med formen för insamling av 
material. Materialet har samlats in för att nå mättnad i den kvalitativa analy-
sen och inte för att uppnå representativitet. Här kolliderar den kvalitativa 
analysens urvalsförfarande med representativitetens krav på urvalet. Urvalet 
är, på grund av avsaknad av slumpmässighet i urvalsförfarandet, inte repre-
sentativt för pastorskåren i dess helhet.  

Hur ser pastorernas familjesituation ut? Enkäten visar att de flesta pasto-
rerna är gifta, endast fyra kvinnor är ogifta. Ingen i urvalsgruppen är skild 
eller änka/änkling. 21 pastorer har barn. De nio pastorer som inte har barn är 
kvinnor. 

Tabell 10 visar att det finns stora skillnader mellan kvinnor och män 
beträffande att ha eller inte ha barn. Alla män är gifta och har barn, medan 
det hos kvinnorna finns en variation. Kvinnorna är ogifta utan barn, gifta 
utan barn eller gifta med barn.  

 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------- 
50 t= – 2,09, df=375, p=0,04. Det är den statistiska signifikansen som här och framgent avses. 
Ordet används ”analogt”, som indikation, och åsyftar inte att teckna en bild av hela populatio-
nen. Den statistiska signifikansen används som ett heuristiskt hjälpmedel för att avgöra vilka 
skillnader som är tillräckligt stora för att beskrivas och användas i framställningen (se avsnitt 
6.5). 
51 χ2=23,19, df=1, p<0,001. 
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Tabell 10. Pastorernas antal barn i relation till kön 
 

 
 Kvinnor Män 

 
Inga barn 50 % – 
Ett barn 6 % 17 % 
Två barn 6 % 42 % 
Tre barn eller fler 39 % 42 % 

Summa 101 % 101 % 
N 18 12 

 
I undersökningen har kvinnorna i genomsnitt 3 barn och männen har 2,3 
barn. 

En annan faktor som kan påverka pastorernas predikan är om de har ar-
betslivserfarenhet från något annat arbetsområde än kyrkan och på vilken 
skola de genomgått pastorsutbildningen.52 Det är sannolikt att olika pastors-
utbildningar lär ut olika trosinriktningar och förhållningssätt till samhället 
som också anammas av studenterna och att det finns olika uppfattningar hos 
studenterna om de olika skolornas undervisning som gör att de väljer en viss 
pastorsutbildning. Det är ytterligare tänkbart att arbetslivserfarenhet ger en 
annan syn på samhället än att endast ha erfarenhet av kyrkligt arbete. 

Sexton kvinnor och sex män har erfarenhet från något annat yrke i ett år 
eller mer. Med andra ord har så gott som alla kvinnorna någon form av yr-
keserfarenhet innan de blev pastorer och hälften av männen har det. Det är 
nästan enbart kvinnor som har lång erfarenhet av något annat yrke än att vara 
pastor.53 Vilka yrken har då pastorerna arbetat i?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------- 
52 I Gustafssons (1990) undersökning om bland annat prästers och pastorers bibelbruk och 
bibelsyn finns en rad bakgrundsfaktorer med om till exempel förberedelselitteratur inför 
predikan och utbildning. 1987 angav 94 % av pastorerna i SMF att de utbildats på Teologiska 
Seminariet (Gustafsson 1990 s 25). 
53 Antal år i relation till kön: t=2,02, df=28, p=0,05. 
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Tabell 11. Pastorernas yrkeserfarenhet i minst 1 år i relation till kön 
 
  
                                                                      1–5 år                                          Mer än 5 år  

 Kvinnor  Män  Kvinnor  Män 

 
Vård och omsorg 55 % 40 % 58 % – 
Administrativt, kameralt och  
kontorstekniskt arbete 22 % 20 % 12 % 100 % 
Utbildning 11 % – 25 % – 
Detaljhandel 11 % – – – 
Industri- och byggarbete – – – – 
Övrigt – 40 % 25 % – 

Summa 99 % 100 % 100 % 100 % 
N 9 5 8 1 

 
Tabell 11 visar både yrkeserfarenhetens längd och inom vilka yrken pasto-
rerna arbetat. Anledningen till att det är 23 personer totalt i tabellen är att en 
kvinna har arbetat mellan 1–5 år i en typ av arbete och i mer än fem år inom 
ett annat. Hon finns därmed redovisad i två grupper. De kvinnliga pastorerna 
har främst arbetat i traditionella kvinnoyrken,54 men av anonymitetsskäl är 
det inte möjligt att mer exakt redovisa yrkena. Man kan säga att de flesta 
kvinnorna har gått från ett traditionellt kvinnligt yrke till ett traditionellt 
manligt yrke i och med att de blev pastorer. Männen återfinns i viss mån 
inom både traditionellt manliga och kvinnliga yrken.  

När pastorerna väl påbörjade sina pastorsstudier valde de flesta pastorer-
na att utbilda sig inom SMF:s pastorsutbildning på Teologiska Seminariet, 
Lidingö eller som det numera heter: Teologiska Högskolan i Stockholm.55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

---------------------------------------------- 
54 Ett yrke räknas som traditionellt kvinno- eller mansyrke om det ena könet är representerat 
60–100 % inom yrket (Kvinnornas arbetsmarknad. 1990-talet – återtågets årtionde? s 66). 
55 På Teologiska Seminariet fanns SMF:s pastorsutbildning fram till 1993. Teologiska Högsko-
lan bildades 1993 och har både SMF och Svenska Baptistsamfundet som huvudmän. Hösten 
1994 startade den nya gemensamma pastorsutbildningen. 



 

 111 

Tabell 12. Pastorernas köns- och ordinationsåldersfördelning i relation till 
teologisk skola 

 
 
              Ordinationsålder  

                                                                                      Kvinnor                                Män 
 23-33 år 34-43 år  23-33 år   34-43 år 

 
Teologiska Seminariet/Teologiska Högskolan 82 % 71 % 100 % 100 % 
Annan skola 18 % 29 % – – 

Summa 100 % 100 % 100 % 100 % 
N 11 7 11 1 

 
I tabell 12 återfinns skillnader mellan kvinnors och mäns genomsnittliga 
ordinationsålder56 och val av utbildning. Som synes har alla männen utbildat 
sig på SMF:s egen pastorsutbildning. Männen var i genomsnitt yngre än 
kvinnorna när de ordinerades.57 För kvinnorna är situationen annorlunda. En 
tredjedel av kvinnorna har utbildats antingen någon annanstans eller kombi-
nerat SMF:s pastorsutbildning med någon annan skola. En tredjedel av kvin-
norna är 34 år eller äldre när de ordineras.  

Urvalsgruppens tjänsteår som pastor har stor spännvidd. Pastorerna har 
tjänstgjort från ett till 37 år. De som varit pastorer längst är män. Den kvinna 
som varit pastor längst har varit det i 29 år. Genomsnittstiden som pastor 
ligger på nio år för kvinnorna och 12 år för männen. Vid en fördelning av 
medianvärdet försvinner det mesta av skillnaden mellan kvinnliga och man-
liga pastorer. Medianen för kvinnorna är åtta år och för männen nio och ett 
halvt år.  

Pastorerna har under sin yrkesverksamma tid haft olika typer av pastors-
tjänster. I tabell 13 visas vilken typ av tjänst pastorerna hade i november 
1998. En pastor har inte uppgivit vilken typ av tjänst hon har. 

 
Tabell 13. Pastorernas nuvarande tjänst 
 
 
Församlingsföreståndare i en församling 59 % 
Församlingsföreståndare i en krets 31 % 
Ungdomspastor 3 % 
Annan typ av tjänst 7 % 

Summa  100 % 
N 29 

 

---------------------------------------------- 
56 t=2,37, df=28, p=0,02. 
57 Ordination motsvarar till exempel Svenska kyrkans prästvigning. Den är en förbönsakt då 
SMF bekräftar pastorns kallelse och som auktoriserar pastorn till tjänst i SMF (Handbok till den 
kristna församlingens tjänst 1983 sid 174 ff). 
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Tabell 13 visar att drygt hälften av pastorerna arbetar i en församling. I urva-
let var det inte meningen att ungdomspastorer skulle vara med.58 Ändå kom 
tre pastorer med som hade någon annan typ av tjänst. Det berodde på att en 
av dem inte fanns med på listan över ungdomspastorer som jag hade och att 
jag feltolkade de andras tjänst vid urvalet. De har ändå fått vara med i under-
sökningen, eftersom det viktiga vid urvalsdragningen var att finna pastorer 
som troligtvis hade predikat den angivna söndagen och det kriteriet uppfyller 
de båda ungdomspastorerna.  

Pastorerna har tillfrågats om storleken på den eller de församlingar som 
de arbetar i.  

 
Tabell 14. Församlingsstorlek i de församlingar pastorerna arbetar i 
 
 
En församling 51–100 medlemmar 25 % 
Två församlingar 21 % 
En församling med över 301 medlemmar 18 % 
En församling 101–300 medlemmar 14 % 
Tre eller fler församlingar 14 % 
Församling med upp till 50 medlemmar 7 % 

Summa 99 % 
N 28 

 
Två pastorer har inte svarat på frågan. Som synes i tabell 14 återfinns pasto-
rerna i små och i stora församlingar. En kompletterande analys visar att det 
inte finns några utmärkande skillnader när materialet bryts ner i olika del-
grupper som kön, ålder eller någon annan variabel i materialet.59  

Vilka är pastorernas partisympatier? Tabell 15 visar att inga pastorer 
sympatiserar med moderaterna eller centerpartiet. 

 
Tabell 15. Pastorernas partisympatier 
 
 
Kristdemokratiska samlingspartiet 25 % 
Socialdemokraterna 25 % 
Folkpartiet liberalerna 11 % 
Vänsterpartiet 7 % 
Miljöpartiet 4 % 
Vet ej 29 % 

Summa 101 % 
N 28 

 

---------------------------------------------- 
58 Se diskussionen om urval i avsnittet 6.4. 
59 Detta är ett resultat som inte motsvarar de tendenser som finns i en rapport från SMF (Petre-
lius Allard 1992 s 28 f). Rapporten visade att kvinnor oftare än männen var pastorer i mindre 
församlingar eller i församlingskretsar. 
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En fjärdedel av pastorerna sympatiserar med Kristdemokratiska samlingspar-
tiet, en fjärdedel med Socialdemokraterna och en dryg fjärdedel vet inte 
vilket parti de sympatiserar med. Vid en nedbrytning i olika undergrupper 
visar sig inga utmärkande skillnader. 

Pastorerna fick svara på om de hade några politiska uppdrag och svaren 
visar att det har få pastorer. Endast två kvinnor har politiska uppdrag. Desto 
fler pastorer är engagerade i olika föreningar. Nästan två tredjedelar av 
pastorerna är aktiva i någon förening. De olika föreningstyperna har sorterats 
i fem kategorier.60  

Till kategorin ”Freds- och solidaritetsföreningar” hör till exempel Kristna 
Fredsrörelsen, Röda Korset och Svenska Afghanistankommittén. I gruppen 
”Idrott- och gymnastikföreningar” finns bland annat Friskis & Svettis och en 
tennisklubb. Till kategorin ”Politiska- och religiösa föreningar” hör Broder-
skap och Förbundet S:t Lukas. ”Kulturföreningar” är teater- och konstföre-
ningar. I kategorin ”Övriga föreningar” finns de föreningar som inte passat 
in i de övriga kategorierna. Det kan till exempel vara föräldraföreningar, 
Viktväktarna och Bishop Hill sällskapet.  

 
Tabell 16. Pastorernas föreningsaktivitet 
 
 
Freds- och solidaritetsföreningar 21 % 
Idrotts- och gymnastikföreningar 21 % 
Politiska- och religiösa föreningar 21 % 
Kulturföreningar 14 % 
Övriga föreningar 50 % 

Summa 127 % 
N 20 

 
Som tabell 16 visar är de flesta föreningsaktiva pastorerna med i freds och 
solidaritetsföreningar, idrotts- och gymnastikföreningar, samt politiska och 
religiösa föreningar. Flera pastorer är även med i flera föreningar, vilket 
förklarar att summan procent är högre än 100. 

Själva frågan löd ”Är du aktiv i någon förening utanför församlingen?”. 
Frågan kan i efterhand ses som problematisk när det gäller vad som menas 
med ”utanför församlingen”. Det kan innebära att några pastorer haft svårt 
att avgöra vilka föreningar som skulle tas med, antingen för att vissa före-
ningsengagemang är så förknippade med pastorstjänsten eller för att en del 
föreningar ligger nära församlingen och den kristna sfären överhuvudtaget. 
Formuleringen kan alltså innebära att det finns pastorer som är aktiva i fler 
föreningar än vad som angetts. Jag avstår från att tolka resultaten vidare. 

---------------------------------------------- 
60 Fullständig lista över alla föreningar finns i bilaga 4. 
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7.2 Predikoförberedelse och predikoinnehåll 
Det andra temat handlar om vilken litteratur pastorerna läser i samband med 
predikoförberedelsen, hur pastorerna uppfattar relationen mellan kyrka och 
samhälle, var de hämtar sin kunskap om samhället och över vilka ämnen 
med samhällsanknytning de predikar under ett år.  

I genomsnitt lägger pastorerna ner drygt sju timmar på förberedelsen, 
men variationen är stor. Den som lägger ner minst tid på predikoförberedel-
sen förbereder sig i två timmar och den som gör det längst i 17 timmar. En 
analys ger vid handen att ingen bakgrundsfaktor tycks ha betydelse för pre-
dikoförberedelsens längd.  

Vilka böcker eller tidskrifter läser pastorerna i samband med 
predikoförberedelsen och skiljer sig deras läsande från tidigare 
undersökningar? Frågan innebar att pastorerna skulle skriva upp tre böcker 
eller tidskrifter som de oftast använde i predikoförberedelsen.  

 
Tabell 17. De böcker pastorerna läser som predikoförberedelse. N=29 
 
 
Tro & Liv  79 % 
Moderna trosläror t.ex. Gustaf Wingren, Lars-Åke Lundberg, Nils Tägt  41 % 
Exegetiska utredningar, t ex Verbums exegetisk-homiletiska  
kommentarserie  34 % 
Textkommentarer till hela Bibelböcker  34 % 
Teologiska uppslagsverk  3 % 
Övrig litteratur och andra hjälpmedel  66 % 

Totalt  259 % 

 
Tabell 17 visar att Tro & Liv är den tidskrift som flest pastorer läser. En 
anledning till att så många pastorer läser Tro & Liv kan vara ägarförhållan-
det. Till gruppen Övrig litteratur och andra hjälpmedel hör Bibeln, egna tidi-
gare utkast över samma text, Kaj Munks predikningar, William Willimons 
predikningar på Internet, diktböcker och barometern.61 Förutom tidskriften 
Tro & Liv finns det ingen konsensus i urvalsgruppen när det gäller litteratur-
val. Variationen visar snarare att den enskilda pastorn har funnit litteratur 
som just hon/han anser tillför något i predikoförberedelsen.  

På grund av att pastorerna fritt fick ange vilka böcker de läste i samband 
med predikoförberedelse synliggörs att inga böcker är skrivna av kvinnor. 
Inte ens de kvinnliga pastorerna läser någon litteratur skriven av kvinnor.62 
Det är litteratur skriven av män som läses och citeras.  

Vad anser pastorerna själva påverkar deras predikande mest? Den frågan 
fick pastorerna besvara med egna ord. Svaren har bearbetats och de olika 
---------------------------------------------- 
61 En fullständig över litteraturen finns i bilaga 5. 
62 Detta är i linje med Wallgren Hemlins (1997) konstaterande, att i predikan citeras främst 
manliga teologer och författare, samt män ur folket (1997 s 177 ff). Detta mönster finns även i 
reportage i morgon-, kvälls- och veckotidningar (Strand 1984, Sventelius 1996). 
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svaren har vägts samman till tre olika aspekter: ”av det heliga”, ”av männi-
skor” och ”både och”. När huvudparten av den enskilde pastorns svar har 
handlat om att pastorn påverkats av Bibeln, kristen litteratur eller Gud har 
svaret betecknats som att påverkan sker främst ”av det heliga”. Om svaret 
främst handlat om att hon/han påverkas av församlingen, möten med männi-
skor eller från samhället har svaret fått beteckningen ”av människor”. De 
svar som innehållit lika stor del av påverkan av det heliga och av människor 
har fått benämningen ”Både och”. Drygt hälften av pastorerna svarar att de 
påverkas mest av människor, en knapp tredjedel svarar att de påverkas mest 
av det heliga och drygt en tiondel svarar att de påverkas av både det heliga 
och av människor. Det är alltså påverkan av människor som flest pastorer 
anser är viktigast för predikoförberedelsen. När de olika svaren brutits ner i 
olika grupper som kön och ålder har inga utmärkande skillnader uppstått.  

Hur ofta predikar pastorerna i undersökningen? Tabell 18 visar att drygt 
hälften av kvinnorna predikar så gott som varje söndag, medan nästan alla 
männen predikar så gott som varje söndag. 

 
Tabell 18. Pastorernas predikotäthet i relation till kön 
 
 
 Kvinnor  Män  Av totala gruppen 

 
Så gott som varje söndag 61 % 83 % 70 % 
Varannan söndag eller mindre 39 % 17 % 30 % 

Summa 100 % 100 % 100 % 
N 18 12 30 

 
Redan vid materialinsamlingen visade det sig att det var svårare att få tag på 
kvinnor som hade predikat den angivna söndagen än män. Av de kvinnor 
som angav orsaken till att de inte kunde medverka i undersökningen uppgav 
många att de inte hade predikat den angivna söndagen, att de var lediga av 
någon orsak, att det var en annan typ av gudstjänst eller att någon annan 
predikade.63 Detta insamlingsproblem accentueras av att svaren i enkäten 
visar att kvinnor predikar mindre ofta än män. 

Pastorerna fick frågan om de tyckte att man borde ta upp samhällsfrågor i 
predikan. En av tre pastorer anser att det hör till predikan att utan förbehåll 
ta upp samhällsfrågor. De övriga anser att det under vissa omständigheter 
hör till predikan att ta upp samhällsfrågor, när det påkallas av bibeltexten, 
söndagens tema eller aktuella händelser.  

Pastorerna tillfrågades om de anser att det finns en risk för politisering av 
evangeliet om man talar om samhällsfrågor i kyrkan. De hade fyra svarsmöj-
ligheter: instämmer helt, instämmer delvis, tar avstånd delvis och tar avstånd 
helt. Svaren har förts samman till två kategorier: instämmer och tar avstånd. 
---------------------------------------------- 
63 Ett utförligare resonemang finns i avsnitt 6.4 om insamling. 
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Tre av fyra pastorer tar avstånd från påståendet och en av fyra instämmer i 
det. I tabell 19 har frågeställningarna om samhällsfrågor i predikan och i 
kyrkan kombinerats. Därigenom blir det möjligt att avgöra om det till exem-
pel i urvalet finns pastorer som är villiga att ta upp samhällsfrågor trots att 
det finns risk för politisering av evangeliet. 

 
Tabell 19. Pastorernas syn på samhällsfrågor i kyrkan och predikan 
 
 
                                                            Samhällsfrågor i kyrkan riskerar att politisera evangeliet 

Samhällsfrågor i predikan Tar avstånd Instämmer 

 
Det hör till 41 % 14 % 
Det hör till under vissa omständigheter 59 % 86 % 

Summa 100 % 100 % 
N 22 7 

 
Tabell 19 visar att det inte finns någon större överensstämmelse mellan åsik-
ten om att samhällsfrågor i kyrkan inte riskerar att politisera evangeliet och 
att det hör till predikan att ta upp samhällsfrågor. 41 % av pastorerna anser 
att man utan förbehåll bör ta upp samhällsfrågor både i kyrkan och i predi-
kan.  

Pastorerna har tillfrågats om vilka samhällsfrågor de tagit upp under det 
senaste året.  
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Tabell 20. Samhällsfrågor som pastorerna tagit upp i predikan det senaste 
året. N=30 

 
 
Kommersialism  70 % 
Den globala situationen med problematiken fattiga – rika  67 % 
Social utslagning  63 % 
U-hjälp och biståndsfrågor  63 % 
Rasism, segregation och främlingsfientlighet  63 % 

Arbetslöshet och arbetslivsfrågor  60 % 
Barns rättigheter  50 % 
Mänskliga rättigheter  50 % 
Krig- och fredsfrågor  50 % 
Vård och omsorg  47 % 

Jämställdhet mellan könen  43 % 
Demokrati  40 % 
TV och andra medier  40 % 
Ungdomsfrågor  40 % 
Skilsmässa och äktenskapsproblem  33 % 

Miljöfrågor och ekologi  33 % 
Skolfrågor  27 % 
Homosexualitet  27 % 
Alkohol- och drogproblematik  23 % 
Kriminalitet  23 % 

Jordbrukspolitik och landsbygdsfrågor  10 % 
Abortfrågan och fosterdiagnostik  7 % 
Biomedicinsk forskning och genetik  – 

 
Tabell 20 visar att de frågor som pastorerna ansett angelägna att ta upp hand-
lar om kommersialism, den globala situationen, social utslagning, U-hjälp 
och biståndsfrågor, samt rasism, segregation och främlingsfientlighet. De 
frågor som inte upplevts som speciellt angelägna att ta upp i predikan är 
jordbruks- och landsbygdsfrågor, samt biomedicinsk forskning och genetik. 

Varifrån hämtar pastorerna sin kunskap om samhället? Pastorerna fick 
sex svarsalternativ att välja på och möjlighet att fylla i ett eget alternativ. De 
olika svarsalternativen var: genom radio och TV, tidningar och tidskrifter, 
samtal med andra, skönlitteratur, facklitteratur, samt kristen litteratur. Över-
lag har pastorerna fyllt i tre svarsalternativ var. Pastorernas svar visar att de 
framför allt får sin kunskap om samhället från radio och TV, tidningar och 
tidskrifter, samt genom att samtala med andra. Facklitteratur och kristen 
litteratur är områden som få pastorer hämtar sin kunskap från. Pastorernas 
kunskap kommer framför allt från förhållandevis snabba medier: radio, TV, 
dags- och veckotidningar, vilka ofta ger, som jag uppfattar det, korta och 
ytliga samhällsskildringar. Dessutom är samtalet med andra människor en 
viktig källa till kunskap. I redovisningen av predikningarna blir det tydligt 
hur denna kunskap ser ut. 
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7.3 Trosinriktning 
En tredje grupp av faktorer som kan förväntas komma till uttryck i pastorer-
nas predikan är deras trosinriktning. De påståenden som pastorerna tagit 
ställning till har valts utifrån två utgångspunkter. En utgångspunkt är en 
tidigare undersökning om pastorer inom SMF (Sandström 1992) och som gav 
en stor spridning i svaren. En annan utgångspunkt är min egen erfarenhet om 
forskningsområdet och vilka påståenden som skulle kunna ge god spridning i 
svarandet. I tabell 21 redovisas hur många som instämmer helt eller delvis i 
påståendena. 

 
Tabell 21. Pastorernas bibelsyn, trosuppfattning och syn på församlingsord-
ningsfrågor. N=27–30 

 
 
 Instämmer 

 
     Bibelsyn 
1. Bibeln har inspirerats av Gud, men den är skriven av människor och måste tolkas 
    på nytt i varje tid 100 % 
2. Bibeln är Guds rena ord och därför är den bokstavligt sann 27 % 
3. Syndafallet gick bokstavligt till så som 1 Moseboken beskriver det 25 % 
 
    Trosfrågor 
4. Gud är alltid öppen för en människas ärliga bön, oavsett hennes religiösa tillhörighet 100 % 
5. Vi människor är i grunden lika, oberoende av om vi bekänner oss som  
    kristna eller inte 97 % 
6. Det finns endast en väg till Gud och det är genom Jesus Kristus 93 % 
7. Endast de som är kristna kommer till himlen 33 % 
8. Det är möjligt att synda så grovt, att man för alltid ställer sig utanför Guds nåd 21 % 
9. Varje människa, som inte tagit emot frälsningen i Jesus, är i grunden ond 3 % 
 
    Församlingsordningsfrågor 
10. Det är helt rätt att kvinnor får bli pastorer inom SMF 100 % 
11. Pastorer i församlingstjänst bör inte leva i homosexuella parrelationer 67 % 
12. Små barn, utan möjlighet att själva reflektera över sin egen tro, bör inte upptas  
     som medlemmar i en missionsförsamling 43 % 
13. Medlemskapet i församlingen bör omfatta även sökare, utan kristen bekännelse 24 % 
14. Kvinnor bör inte vara församlingsföreståndare inom SMF 0 % 

 
Som synes i tabell 21 är alla eller de flesta pastorerna av samma åsikt när det 
gäller hälften av påståendena om tro, trots att dessa valts på ett sätt som skul-
le möjliggöra spridning. Alla pastorer anser att Bibeln har inspirerats av 
Gud, men att den är skriven av människor och måste tolkas på nytt i varje 
tid, att Gud alltid är öppen för en människas ärliga bön, oavsett hennes reli-
giösa tillhörighet, att det är helt rätt att kvinnor får bli pastorer inom SMF, 
och ingen anser att kvinnor inte bör vara församlingsföreståndare. De flesta 
pastorerna anser att människor är i grunden lika, att det endast finns en väg 
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till Gud och de anser inte att den människa som inte är frälst är i grunden 
ond. Övriga påståenden har pastorerna olika åsikter om. 

I tabell 21 finns några påståenden som till synes innehåller en spänning. 
Påstående 12 och 13 handlar om synen på medlemskap. En fjärdedel av 
pastorerna anser att sökare ska få bli medlemmar, medan en majoritet anser 
att barn ska kunna bli det. Orsaken till denna skillnad kan vara att en omfat-
tande diskussion om barnens ställning i församlingen har ägt rum i SMF un-
der 1990-talet.64 Debatten har säkerligen inneburit att många pastorer tagit 
ställning för ett barnmedlemskap. Emellertid har ingen sådan diskussion ägt 
rum angående sökares ställning i församlingen och därför är det möjligt att 
pastorerna valt att följa den gängse hållningen om att medlemskapet är grun-
dat på en personlig bekännelse om Jesus Kristus som Herre och Frälsare.  

En annan möjlig motsägelse finns mellan påstående 4 och 6. Det första 
påståendet handlar om att pastorerna anser att Gud hör alla människors ärliga 
bön, oavsett deras religiösa tillhörighet och det andra om att pastorerna anser 
att det endast finns en väg till Gud och det är genom Jesus Kristus. Det första 
påståendet tillhör vad jag betecknar som en förnyelseinriktad tro och det 
andra en traditionell tro. En traditionell tro innebär att man vill behålla de 
traditioner som finns och en förnyelseinriktad tro innebär att man vill föra in 
nya element i tron. Ett instämmande i båda påståendena får till följd att 
pastorerna tror att Gud hör allas bön, trots att det bara finns en väg till Gud. 
Denna motsägelsefullhet verkar dock inte utgöra något problem för en majo-
ritet av pastorerna, utan för dem är det fullt möjligt att tro så. 

Ett svar som är värt att lägga märke till är att pastorerna anser att pastorer 
i församlingstjänst inte kan leva i en homosexuell parrelation. Enkäten be-
svarades under årsskiftet 1998–99 och om frågan ställts ett år senare hade 
svaret förmodligen varit annorlunda. Hösten 1999 påbörjades en uppmärk-
sammad debatt i SMF om huruvida pastorer får leva i en homosexuell parre-
lation eller inte.65 Samfundsledningens svar hösten 1999 var att det inte är 
möjligt, men röster har också höjts i debatten om att det ska kunna vara möj-
ligt. Säkerligen har själva debatten fått många pastorer att ta ställning och 
eventuellt skulle svaret bli annorlunda idag jämfört med när enkäten besva-
rades.66 

Ytterligare ett svar som bör noteras är pastorernas totala samstämmighet i 
fråga om kvinnliga pastorer, se påstående 10 och 14. Alla pastorer anser att 
kvinnor ska få vara pastorer och församlingsföreståndare inom SMF, ett svar 

---------------------------------------------- 
64 Under flera år har motioner lämnats in till Generalkonferensen om barns medlemskap i 
församlingen, till exempel till Generalkonferensen 1998. Material har också producerats av 
SMF som lyft fram frågan, exempelvis Schöier (1985), Ericsson (1992). 
65 Se Sändaren nr 19-, 21-, 22-, 23-, 24-1999, 1-4 2000, SMF:s intranät Skutan 991220, 
991221, Dagens Nyheter 991214, samt TV och radio. 
66 Den 9 mars 2002 beslutade Kyrkostyrelsen att ”I SMF:s församlingar finns idag inte stöd för 
ordination, i kyrkans samlade gemenskap av personer som lever i partnerskap” (Utdrag ur 
Kyrkostyrelsens protokoll 02 03 09). 
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som också är samfundets officiella hållning. Ändå framkommer det då och 
då i debatten inom SMF att det finns både pastorer och medlemmar som inte 
delar den åsikten.  

I tabell 21 finns tre påståendena som speglar två olika bibelsyner. Påstå-
endet ”Bibeln är Guds rena ord och därför är den bokstavligt sann” speglar 
enligt Gustafsson (1990 s 65 ff) en fundamentalistisk bibelsyn. Påståendet 
”Bibeln har inspirerats av Gud, men den är skriven av människor och måste 
tolkas på nytt i varje tid” uttrycker en religiös hermeneutisk bibelsyn. 27 % 
av pastorerna anser att det är fullt möjligt att instämma i båda påståendena. 
Svarsfördelningen kan inte bero på att pastorerna inte stött på diskussioner 
om bibelsyn, utan snarare att bibelsyn inte nödvändigtvis behöver vara fråga 
om en antingen-eller-relation. De pastorer som har denna blandade bibelsyn 
instämmer också i påståendet om att syndafallet gick bokstavligt till som det 
står i 1 Mos. Ett additivt index har skapats med dessa tre påståenden som 
mäter graden av religiös hermeneutisk och fundamentalistisk bibelsyn.67 Fyra 
pastorer har enligt detta index en fundamentalistisk bibelsyn, medan 26 
pastorer har en religiös hermeneutisk bibelsyn.68 Jämförelsen mellan graden 
av religiös hermeneutisk/funda-mentalistisk bibelsyn och olika undergrupper 
uppstår två signifikanta skillnader. De pastorer som har en förnyelseinriktad 
tro eller en mer tillåtande sexualmoral har en mer religiös hermeneutisk bi-
belsyn än de som har en mer traditionsinriktad tro eller en striktare sexual-
moral.69 

Hur ser urvalsgruppen ut i sin helhet när det gäller traditionell eller för-
nyelseinriktad tro? Av de olika påståendena har skapats ett additivt index 
som bygger på om svaren visar en traditionell eller förnyelseinriktad tro.70 I 
de fall där värden har saknats har medelvärde för den totala gruppen substi-
tuerats.71 Tjugoåtta pastorer har en förnyelseinriktad tro. Två har en traditio-
nell tro.  

En jämförelse mellan graden av förnyelseinriktad/traditionell tro och oli-
ka undergrupper visar två signifikanta skillnader. De pastorer som har en 

---------------------------------------------- 
67 alfa=0,76. Här och framgent används alfa-metoden analogt eftersom datakvalitetskraven 
inte uppfyllts. Resultaten bör därför användas med försiktighet. Faktoranalysen resulterar i en 
komponent, vilket antyder att de olika påståendena om bibelsyn mäter samma sak. Den fak-
toranalys som använts här och framöver är: Principal axis factoring med Varimax rotation. 
68 Gränsen för vad som räknas som fundamentalistisk respektive religiös hermeneutisk bibel-
syn har satts på mitten av skalan. I det additiva indexet kan pastorns bibelsyn som minst ha 
värdet tre och som mest värdet tolv. De som har värdet sju eller lägre anses ha en fundamenta-
listisk bibelsyn och de som har värdet åtta eller mer anses ha en religiös hermeneutisk bibel-
syn. Denna gränssättningsmetod används även framgent. 
69 Trosinriktning: t=2,4, df=28, p=0,02, sexualmoral: t=1,90, df=28, p=0,07. 
70 alfa=0,79. Trots att en faktoranalys indikerar att det finns tre faktorer, har jag valt att an-
vända ett additivt index. Orsaken är att tolkbarheten av indexet är större och att reliabiliteten 
är hög. 
71 I alla följande indexsammanställningar har saknade värden ersatts med medelvärden för 
resten av gruppen. 
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yrkeserfarenhet har också en mer förnyelseinriktad tro än de som inte har 
någon yrkeserfarenhet.72  

Däremot har inte de pastorer som utbildats inom SMF en mer förnyelsein-
riktad tro. De har istället en mer traditionsinriktad tro än de pastorer som 
utbildats på någon annan skola.73 Dessa resultat, utifrån det skeva urvalet, 
ger inte underlag för den kritik som ofta anförs mot SMF:s pastorsutbildning, 
nämligen att den är för liberal. Resultaten visar att oavsett vilken inriktning 
skolans undervisning har, så är pastorer från andra utbildningar mer förnyel-
seinriktade än de pastorer som utbildats på Teologiska seminariet/Teologiska 
högskolan. 

En analys av hur pastorernas tro hänger ihop med deras värderingar, vilka 
samhällsfrågor de tagit upp under det senaste året, deras syn på samhällsfrå-
gor i predikan och kunskapsinhämtande om samhället, visar att trosinrikt-
ningen i mycket liten grad har samband med deras inställning i andra frågor. 

7.4 Värderingar 
Det fjärde temat som kan förväntas komma till uttryck i pastorernas pre-
dikande är deras värderingar. För att utröna vad pastorerna har för värde-
ringar har ett antal frågor ställts om samhällsutveckling, individualism, fa-
miljesyn, könsroller, samhälls-, privat- och sexualmoral, om vad det innebär 
att vara en god medborgare, villigheten att utföra olika politiska handlingar 
och allmän moraluppfattning. Frågeställningarnas formuleringar kommer 
från tidigare värderingsundersökningar. Avsikten har varit att senare i av-
handlingen kunna jämföras med dessa.74  

7.4.1 Moral 
I tabell 22 redovisas pastorernas svar på påståenden om moraluppfattning, 
samhällsutvecklingen, individ och kollektiv, familjesyn, samt syn på köns-
roller. Tabell 22 visar andelen som instämmer i påståendena. 

 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------- 
72 Yrkeserfarenhet: t= – 2,39, df=28, p=0,02. 
73 Skola: t=1,95, df=28, p=0,06. 
74 Se Pettersson 1992. Där analyseras resultaten från den svenska värderingsundersökningen 
1990. Resultaten från värderingsundersökningen 1996 har inte redovisats i sin helhet, utan jag 
har bara hämtat formuleringar från den opionsundersökning som TEMO gjorde 1996. 
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Tabell 22. Pastorernas moraluppfattning, syn på samhällsutveckling, individ 
och kollektiv, familj, samt könsroller. N=26–30  
 
 Instämmer 

 
     Moraluppfattning 
Det finns absoluta klara riktlinjer för vad som är gott och ont. Dessa kan alltid  
tillämpas på alla, oavsett omständigheterna 17 % 
 
     Samhällsutveckling 
Om människor går samman och gör gemensamma insatser kan de styra viktiga delar  
av samhällsutvecklingen 97 % 
Den enskilde kan styra viktiga delar av sitt eget liv 97 % 
Den enskilde kan styra viktiga delar av samhällsutvecklingen 57 % 
Samhällsutvecklingen följer sin egen gång, människorna kan inte styra viktiga  
delar av samhällsutvecklingen 17 % 
 
     Individ och kollektiv 
Det är viktigt att försöka påverka andra om det man själv tycker är rätt och riktigt 93 % 
Det är viktigt att ha stor valfrihet i sitt eget liv 93 % 
En arbetstagare måste inte automatiskt följa arbetsledningens instruktioner 71 % 
 
     Familjesyn  
Ett barn behöver ett hem med både far och mor för att växa upp lyckligt 63 % 
Jag ogillar att en kvinna vill ha barn som ensam förälder utan att vilja ha ett  
varaktigt förhållande med en man 46 % 
Idealfamiljen innehåller tre barn eller mer 10 % 
 
     Syn på könsroller 
En mamma som arbetar utanför hemmet kan ha  lika nära och bra förhållande  
till sina barn som en mamma som är hemma 97 % 
Att vara hemmavarande man är lika tillfredsställande som att förvärvsarbeta 62 % 
Att ha ett förvärvsarbete är det bästa sättet för en kvinna att bli självständig 48 % 
Om en kvinna har bättre lön än sin man leder det sannolikt till problem 10 % 
En kvinna måste ha barn för att förverkliga sig själv 3 % 

 
En grundläggande fråga för följande resonemang är pastorernas moralupp-
fattning. Hur ser de själva på moral, finns det absoluta riktlinjer eller inte? 
Tabell 22 visar att pastorerna överlag inte anser att det finns absolut klara 
riktlinjer för vad som är gott och ont, som kan tillämpas på alla oavsett om-
ständigheterna. Ett instämmande i påståendet kan sägas spegla en regelorien-
terad moraluppfattning, det vill säga att det finns regler och riktlinjer för vad 
som är rätt och fel, medan att ta avstånd till påståendet speglar en situations-
orienterad moraluppfattning. Den innebär att det är situationen som avgör 
vad som är rätt och fel och att det inte går att ha generellt utformade regler. 
24 pastorer av 29 har en situationsorienterad moraluppfattning, Svarsfördel-
ningen rymmer fyra signifikanta skillnader. De yngre pastorerna, de som har 
någon form av yrkeserfarenhet, de som har en religiös hermeneutisk bibelsyn 
och de som har en permissiv sexualmoral tar mer avstånd från att det finns 
absoluta riktlinjer för vad som är gott och ont än vad de äldre, de som inte 
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har någon yrkeserfarenhet, de som har en fundamentalistisk bibelsyn och de 
som har en strikt sexualmoral gör.75  

Svaren på påståendena om samhällsutvecklingen visar att pastorerna 
överlag har en tilltro till att människor både tillsammans och som enskilda 
kan påverka samhällsutvecklingen. Svaren på de olika påståendena har förts 
samman till ett additivt index som mäter graden av samhällsopti-
mism/pessimism.76 Reliabiliteten är dock inte, enligt alfakoefficienten, så 
hög. Samhällsoptimism innebär instämmanden i att både människor tillsam-
mans och den enskilde kan styra viktiga delar i samhällsutvecklingen, att 
individen kan styra viktiga delar i sitt eget liv och ett avståndstagande till att 
samhällsutvecklingen följer sin egen gång. Samhällspessimism innebär ett 
avståndstagande till alla påståendena utom det att samhällsutvecklingen föl-
jer sin egen gång. De påståenden som används här och som speglar opti-
mism/pessimism är allmänna i den meningen att de handlar om samhällsut-
vecklingen och människor tillsammans, samt konkreta genom att de handlar 
om individen och det egna livet. Analysen visar att svaren från 28 pastorer 
speglar samhällsoptimism och från två pastorer ger uttryck för samhällspes-
simism. Pastorernas inställning till samhällsutvecklingen samvarierar med 
två variabler; skola och sexualmoral. De pastorer som utbildats på Teologis-
ka seminariet/Teologiska högskolan och de som har en strikt sexualmoral 
uttrycker en större samhällspessimism än de som gått på någon annan skola 
eller har en permissiv sexualmoral.77 

Pastorerna fick ta ställning till tre påståenden som mäter graden av indi-
vidualism och kollektivism. De påståenden som används i det här samman-
hanget speglar det som Pettersson (1992) betecknar egentlig individualism. 
Som synes i tabell 22 instämmer pastorerna i stor utsträckning i alla påståen-
dena. En reliabilitetstest av påståendena visar att de inte i någon högre grad 
mäter samma sak, det vill säja graden av individualism.78 Det får till följd att 
jag avstår från att gå vidare i analysen av påståendena som om de tillsam-
mans var ett mått på en individualistisk hållning. 

Pastorerna fick i enkäten ta ställning till tre påståenden om familjen, som 
tillsammans kan spegla pastorernas familjesyn. Som synes i tabell 22 in-
stämmer få pastorer i att idealfamiljen innehåller tre barn eller mer, knappt 
hälften instämmer i att de ogillar att kvinnor vill ha barn utan ett varaktigt 
förhållande till en man och närmare två tredjedelar instämmer i att ett barn 
behöver både far och mor för att bli lyckligt. Fastän pastorerna inte instäm-

---------------------------------------------- 
75 Ålder: t=2,89, df=27, p=0,01, yrkeserfarenhet: t=2,01, df=27, p=0,05, bibelsyn: t= – 2,68, 
df=31, p=0,01 och sexualmoral: t=3,10, df=27, p=0,00. 
76 alfa=0,57. Faktoranalysen resulterade i enbart en faktor. 
77 Skola: t=1,95, df=28, p=0,06 och sexualmoral: t= -2,32, df=28, p=0,03. 
78 alfa=0,47. Bristen på reliabilitet behöver nödvändigtvis inte ligga i påståendenas utform-
ning, utan kan även sökas i antalet påståenden. Rosengren och Arvidson (1992 s 74) påpekar 
att reliabiliteten ökar med antalet items, påståenden. I det här fallet är antalet tre, vilket skulle 
kunna innebära att om antalet påståenden hade varit fler, hade också reliabiliteten ökat.  
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mer i påståendet om att idealfamiljen innehåller tre barn eller fler, så har 
pastorerna själva överlag fler barn än genomsnittet i Sverige. Deras egen 
familjestorlek verkar inte vara till grund för en allmän värdering om famil-
jen. En reliabilitetstest har utförts för att utröna om dessa tre påståenden 
mäter samma sak, graden av traditionell familjesyn.79 Testet visar att påstå-
endena inte i någon högre grad mäter samma sak. Det innebär att påstående-
na kommer att tolkas var för sig.  

I Petterssons (1992) undersökning speglar ett instämmande i påståendena 
att ”Ett barn behöver båda föräldrarna för att få en lycklig uppväxt”, att 
”Idealfamiljen innehåller tre barn eller fler” och ”Jag ogillar att en kvinna 
vill ha barn som ensam förälder utan att vilja ha ett varaktigt förhållande 
med en man” en traditionell familjesyn. Ordet traditionell är inte avsett att 
användas värderande, utan innebär att man vill ha en tillbakagång till något 
som var förr (1992s s 79).  

Pastorerna fick ta ställning till fem påståenden om könsroller. Tabell 22 
visar att det finns tre påståenden som pastorerna är mycket eniga om. Nästan 
alla pastorer instämmer i att ”En mamma som arbetar utanför hemmet kan ha 
ett lika nära och bra förhållande till sina barn som en mamma som arbetar 
hemma”, endast en tiondel av pastorerna instämmer i påståendet ”Om en 
kvinna har bättre lön än sin man leder det sannolikt till problem” och bara 
3 % instämmer i påståendet ”En kvinna måste ha barn för att förverkliga sig 
själv”. De två övriga påståendena råder det olika åsikter om. 

Påståendet: ”Att ha ett förvärvsarbete är det bästa sättet för en kvinna att 
bli självständig” rymmer ett tolkningsproblem. Är verkligen förvärvsarbete 
den bästa vägen för en kvinnas självständighet? Det är möjligt att det finns 
fler arenor för självständighet än arbetet och att pastorernas svar snarare 
speglar en tveksamhet inför påståendet i sig än en traditionell kvinnosyn där 
hemmet är den främsta arenan för självständighet. Denna problematik tar 
även Pettersson (1992a s 84) upp. Jag avstår därför att vidare tolka påståen-
det och lämnar det utanför analysen.  

De övriga påståendena om könsroller har bearbetats genom en faktorana-
lys och indexet har reliabilitetstestats. Reliabilitetstesten visar att påstående-
na inte i någon högre grad mäter samma sak.80 Därmed kan de inte tillsam-
mans utgöra ett mått på synen på könsroller.  

I de olika värderingsundersökningar som nämnts tidigare ställs en rad 
frågor om moral. Dessa frågor har också ställts till pastorerna. De fick ta 
ställning till om olika handlingar kunde rättfärdigas eller inte, på en skala 
från 1 till 10. Svaren har bearbetats sammanställts till två grupper ”Kan rätt-
färdigas” och ”Kan inte rättfärdigas”. I tabell 23 redovisas enbart den pro-
centuella delen av gruppen ”Kan inte rättfärdigas”, det vill säga svar med 
värdet sex eller därutöver. 

---------------------------------------------- 
79 alfa=0,41. 
80 alfa=0,24. 
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Tabell 23. Pastorernas syn på samhälls-, privat- och sexualmoral. N=28–30 
 
 
              Kan inte rättfärdigas 

 
     Samhällsmoral 
Att skattefuska om Du har möjlighet? 97 % 
Att någon tar emot muta i sitt yrke? 93 % 
Att undvika att betala biljetten på kollektiva transportmedel som buss eller tåg? 90 % 
Att göra anspråk på sociala förmåner som Du inte har rätt till. I vilken utsträckning  
kan det rättfärdigas? 87 % 
 
     Privatmoral 
Abort? 34 % 
Skilsmässa? 21 % 
 
    Sexualmoral 
Sexuell otrohet inom en parrelation? 90 % 
Homosexualitet? 17 % 

 
I tabell 23 visar svaren genomgående att pastorerna anser att de olika hand-
lingarna som har med samhällsmoral att göra inte kan rättfärdigas. Svaren 
om samhällsmoral har sammanställts till ett index som mäter graden av strikt 
samhällsmoral.81 Tjugoåtta pastorer har en strikt samhällsmoral och två har 
en tillåtande samhällsmoral. Pastorernas samhällsmoral har jämförts med 
andra faktorer, exempelvis kön, ålder, utbildning, bibelsyn, trosinriktning 
och andra frågor om värderingar, men resultaten uppvisar endast en signifi-
kant skillnad. De som har en tillåtande sexualmoral har en mer tillåtande 
samhällsmoral.82 

Pastorernas privatmoral är i den här undersökningen betydligt mer till-
låtande än deras samhällsmoral. Två av tre pastorer anser att abort kan rätt-
färdigas och fyra av fem pastorer anser att skilsmässa kan rättfärdigas. När 
ett index har skapats av de två påståendena visar det sig att de flesta pasto-
rerna, 24 personer, har en tillåtande privatmoral och sex pastorer har en strikt 
privatmoral.83 Jämförelsen mellan graden av tillåtande/strikts privatmoral 
och olika index visar sex signifikanta skillnader. De pastorer som har någon 
yrkeserfarenhet och de som har en situationsorienterad moraluppfattning har 
en mer tillåtande privatmoral än de som inte har någon yrkeserfarenhet och 
de som har en regelorienterad moraluppfattning.84 De som har en förnyelse-
inriktad tro och de som har en mer religiös hermeneutisk bibelsyn har en mer 
tillåtande privatmoral än de som har en traditionalistisk tro och fundamenta-
listisk bibelsyn.85 Samma förhållande gäller för dem som har en tillåtande 

---------------------------------------------- 
81 alfa=0,94. 
82 t= – 2,93, df=28, p=0,01. 
83 alfa=0,81. 
84 Yrkeserfarenhet: t= – 1,97, df=28, p=0,06, moraluppfattning: t=1,85, df=28, p=0,08.  
85 Trosinriktning: t= – 1,73, df=28, p=0,1, bibelsyn: t= 2,37, df=28, p=0,03. 
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samhällsmoral och sexualmoral. De har en permissivare privatmoral än de m 
har en strikt samhällsmoral och sexualmoral.86  

Tabell 23 visar till sist pastorernas sexualmoral. Fyra av fem pastorer an-
ser att homosexualitet kan rättfärdigas, medan nio av tio pastorer anser att 
sexuell otrohet inte kan rättfärdigas. Pastorernas syn på sexualmoral är alltså 
inte enhetlig, utan det beror på ämnesområde om den är mer eller mindre 
tillåtande. Ett index har konstruerats över pastorernas sexualmoral.87 Nio 
pastorer har en tillåtande sexualmoral. De anser att de nämnda handlingarna 
kan rättfärdigas. Tjugoen pastorer anser att dessa handlingar inte kan rättfär-
digas och har därmed en strikt sexualmoral. När graden av tillåtande/strikt 
sexualmoral bryts ner i undergrupper uppvisas fyra signifikanta skillnader. 
Yrkeserfarenhet, situationsorienterad moraluppfattning, tillåtande samhälls-
moral och privatmoral samvarierar med en tillåtande sexualmoral.88 I det här 
sammanhanget kan noteras att trots att pastorerna har en permissiv hållning 
till homosexualitet anser de inte att pastorer i församlingstjänst kan leva i 
homosexuella parrelationer. Där går gränsen för deras tolerans. 

De olika påståendena om moral visar att pastorerna har gjort ställningsta-
ganden för vad de anser är rätt och fel, vilka handlingar som kan och inte 
kan rättfärdigas. Svaren om att många handlingar inte kan rättfärdigas verkar 
inte stämma med svaret om att det inte finns absolut klara riktlinjer, som 
alltid ska tillämpas på alla. 

7.4.2 Medborgerlighet 
I ett värdesystem kan också åsikter om medborgarens rättigheter och skyl-
digheter ingå. Vid en första genomläsning av predikningarna visade det sig 
att pastorerna talade en hel del om dessa ämnen, därför togs frågor om med-
borgerlighet med i enkäten.  

Pastorerna fick ta ställning till sju egenskaper om vad det innebär att vara 
en god medborgare. De hade en tiogradig skala från mycket oviktigt till 
mycket viktigt som redskap.  

 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------- 
86 Samhällsmoral: t= – 3,65, df=28, p=0,00, sexualmoral: t= – 3,95, df=28, p=0,00. 
87 alfa=0,73. 
88 Yrkeserfarenhet: t= – 3,16, df=28, p=0,00, moraluppfattning: t=2,05, df=27, p=0,05, sam-
hällsmoral: t= – 4,77, df=28, p=0,00, privatmoral: t= – 2,40, df=28, p=0,02. För måttens 
konstruktion se not 68. 
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Tabell 24. Pastorernas syn på medborgardygder. Medelvärde. 0=mycket 
oviktigt, 10=mycket viktigt. N=29–30 
 
 
Hur viktigt är det…  

 
Att aldrig försöka smita från skatten? 9,7 
Att vara solidarisk med de som har det sämre än en själv? 9,4 
Att bilda sig en egen uppfattning, oberoende av andra? 9,1 
Att rösta i de allmänna valen? 8,9 
Att hålla sig informerad om vad som händer i samhället? 8,7 
Att alltid följa lagar och förordningar? 8,1 
Att vara beredd att bryta mot en lag om ens samvete så kräver? 8,0 
Att vara aktiv i föreningslivet? 5,8 

 
Tabell 24 visar att de flesta pastorerna instämmer i att den viktigaste egen-
skapen är att aldrig smita från skatten. Den minst viktiga egenskapen är att 
vara aktiv i föreningslivet, vilket är förvånansvärt. Som ledare inom en folk-
rörelse, vars verksamhet bygger på frivilligt engagemang, skulle det ha varit 
rimligt att pastorerna uppfattade föreningsaktivitet som viktigt. Möjligtvis 
uppfattar inte pastorerna SMF som en del av föreningslivet, utan att det är 
skillnad mellan en församling och till exempel en idrottsförening. Förutom 
att vara aktiv i föreningslivet är alla andra egenskaper viktiga för pastorerna. 
När resultaten från pastorsenkäten bryts ner i undergrupper uppvisas inga 
signifikanta skillnader.  

En faktoranalys har gjorts på pastorernas svar.89 Påståendet ”Att alltid föl-
ja lagar och förordningar” passar inte alls in i de två dimensionerna, utan 
bildar en egen faktor och har därför lagts utanför analysen. 

 
 Att följa regler: Att skapa regler: 
 Att rösta Att vara solidarisk 
 Inte smita från skatten Bilda sig en uppfattning 
 Vara aktiv i föreningslivet Bryta mot en lag 
 Hålla sig informerad 

 
För pastorerna innebär ”att följa regler” att rösta, inte smita från skatten, vara 
aktiv i föreningslivet och att hålla sig informerad. Att skapa regler innebär 
att vara solidarisk, bilda sig en egen uppfattning och att vara beredd att bryta 
mot en lag om ens samvete så kräver. 

Två index har konstruerats utifrån dessa två dimensioner. Det ena inne-
håller påståendena om att följa regler och det andra innehåller påståendena 
om att skapa regler. Indexen visar att alla pastorer, utom en, vill följa regler 
och alla vill skapa regler. Pastorerna uppvisar, med Petterssons terminologi, 
en solidarisk hållning i dessa frågor. Denna solidariska hållning innebär ett 
högt värderande av att följa regler och ett högt värderande av att skapa reg-

---------------------------------------------- 
89 alfa=0,73. 
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ler. Som synes är pastorerna närmast helt samstämmiga i sin syn på medbor-
gerlighet. 

Den första analysen av predikningarna visade också att pastorerna sällan 
uppmanade åhörarna att agera politiskt. Därmed är deras egen inställning till 
att utföra politiska handlingar intressant av få kunskap om. Pastorerna fick 
ta ställning till rad politiska handlingar och svara på vilka av dessa handling-
ar som de hade gjort, kunde tänkas göra, inte skulle göra eller inte tagit ställ-
ning till. 

 
Tabell 25. Pastorernas syn på politiska handlingar. N=28–30 

 
 
 Namn- Lagliga Bojkotter, Gömma  Ockupera  Delta i 
 insamling?  demon-  köpstrejk?  flyktingar? byggnader  vilda 
  strationer?      eller fabriker?  strejker? 

 
Har gjort 100 %  72 % 57 % 7 % 3 % – 
Kan tänkas göra – 24 % 40 % 70 % 17 % 39 % 
Skulle ej – 3 % – 3 % 41 % 16 % 
Vet ej – – 3 % 20 % 38 % 46 % 

Summa 100 % 99 % 100 % 100 % 99 % 101 % 
N 30 29 30 30 29 28 

 
Tabell 25 visar att pastorerna har utfört eller kan tänka sig utföra följande 
politiska handlingar: att skriva på en namninsamling, delta i lagliga demon-
strationer, bojkotter och köpstrejker, samt att gömma flyktingar. Däremot 
vill de inte eller har inte tagit ställning till om de vill delta i vilda, avtalsstri-
diga strejker eller ockupera byggnader eller fabriker.  

Om man på försök för samman svaren på de sex påståendena om politis-
ka handlingar, visar ett reliabilitetstest att en sådan skala inte är pålitlig (reli-
abel), varför jag avstår från att tolka dem som ett mått på villigheten att utfö-
ra politiska handlingar.90 

7.5 Sammanfattning 
Jämförelser har också gjorts inom hela enkätmaterialet med en rad olika 
oberoende variabler till exempel kön, ålder, yrkeserfarenhet, utbildning, 
partisympatier. Dessa variabler har valts utifrån att de skulle kunna påverka 
eller samvariera med pastorernas tro, värderingar och predikan. Resultaten 
av dessa jämförelser finns i tabell 26. (De namngivna variablerna har an-
vänts som oberoende och de enbart numrerade som beroende). 

 

---------------------------------------------- 
90 alfa=0,48 
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Tabell 26. Kombinationer av variabler i enkätmaterialet vid vilka utmärkande 
skillnader framkommit  
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Kön  x x x x x x  x      
2. Ålder          x     
3. Civilstånd               
4. Yrkeserfarenhet              
5. Ordinationsålder              
6. Teologisk skola               
7. Predikotäthet              
8. Bibelsyn          x    x 
9. Trosinriktning    x  x         
10. Moraluppfattning    x    x      x 
11. Samhällsutveckling      x        x 
12. Samhällsmoral             x x 

13. Privatmoral    x    x x x  x   
14. Sexualmoral    x      x  x x 

 
Resultaten i tabell 26 läses från vänster till höger. Det innebär till exempel 
att kön påverkar eller samvarierar med 2, det vill säga ålder eller att sexual-
moral påverkar/samvarierar med 4, yrkeserfarenhet. 

Som synes i tabell 26 har variablerna, med undantag för kön och ålder, 
använts både som oberoende och beroende. Det är lika rimligt att en viss 
moraluppfattning påverkar bibelsynen som att bibelsyn påverkar moralupp-
fattningen. Det är ett antal variabler som har flera signifikanta skillnader, 
vilket innebär att ingen variabel kan sägas ensam ha en stor förklaringsgrund 
för skillnader inom materialet. Mönstret är istället komplext och svårgrip-
bart. De variabler som tagits upp kommer att användas för att pröva predi-
komaterialet med. 
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KAPITEL 8 

Predikanterna, samhället och samhällsansvaret 
I det här kapitlet beskrivs vad som sägs i predikan utifrån två frågeställning-
ar: Vad säger pastorerna om samhället och vad säger de om samhällsansva-
ret. Dessa två frågor kan sägas handla om samhället utifrån två perspektiv. 
Det pastorerna säger om samhället är beskrivande, deskriptivt och det de 
säger om samhällsansvaret är föreskrivande, normerande. 

Dessutom redovisas i samband med dessa frågeställningar vilka material 
pastorerna använder för att beskriva samhället och vilka källor de anför för 
att motivera till ett samhällsansvar. Detta förfarande gör att delar, citat från 
olika predikningar, får representera helheten, det vill säga hela predikomate-
rialet och ingen predikan kommer att citeras i sin helhet. 

Ofta är detta det enda sättet som det är möjligt att redovisa ett material 
på. Anne-Louise Eriksson (1999) konstaterar till exempel att hon har mellan 
15–20 timmars bandade intervjuer, som tillsammans utgör cirka 350 sidor 
utskriven text. Valet av vilka intervjuavsnitt som ska redovisas, innebär ock-
så att andra avsnitt väljs bort (1999 s 62). Detsamma gäller för så gott som 
all forskning: alla svar och textavsnitt varken kan eller bör redovisas (se 
Junus 1995, Holmberg 1995, Wallgren Hemlin 1997). Inte heller i detta 
sammanhang är det önskvärt att redovisa alla predikningar. För att på något 
sätt kompensera detta, har jag valt ut en predikan som i många avseenden är 
typisk för materialet. Den återges i sin helhet.91  

 
Vi ska placera oss i sista veckan i Jesu liv, och vi befinner oss i Jerusalem. Vi 
har varit med om intåget, och tempelutdrivningen, sedan har Jesus i ett antal 
liknelser angripit fariséerna. Motståndet har ökat mot Jesus Kristus. Tillsam-
mans vill motståndarna på något sätt få Jesus ur vägen. 
En snara läggs för Jesus.  
En snara läggs. Svarar han det ena eller andra drabbas Jesus av motstånd. He-
rodes anhängare stöttade den romerska ockupationsmakten skulle rapportera 
om han talade mot att betala skatt. Fariséerna och judarna väntade på en Mes-
sias som skulle befria folket skulle Jesus tala för, den för judarna förhatliga, 
skatten skulle han inte vara Messias.  
Jesus är fri och orädd, ger ett svar som förvånar frågeställarna – han fastnar 
inte i deras fälla. Det är inte första gången som Jesus möter motstånd, utan 
han har blivit hotad och riskerades att bli utstött över ett stup i Nasaret därför 
att folk blev upprörda över det han sa. Han vet sin styrka. 
Myntet som Jesus frågar efter är en denar. En denar var skatten som skulle 
uppbäras för var judisk vuxen. För ett hårt dagsverke fick man en denar. En 
bild föreställande kejsaren fanns på den och en indirekt uppmaning att dyrka 
honom som gudomlig. En symbol både för statens politiska makt och för sta-
tens krav på religiös underkastelse.  
Jesu svar: 

---------------------------------------------- 
91 I bilaga 6 finns en tabell över alla pastorer med ålder och predikotext. 
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ge kejsaren det som tillhör kejsaren och gud det som tillhör gud 
Att ge kejsaren det som tillhörde kejsaren genom att betala skatten var att in-
nefatta sig i de lagar och de ordningar som rådde. Att underkasta sig kravet... 
eller att acceptera att man fanns i ett sammanhang och en samhällsordning 
som upprätthölls av staten och som man begagnade sig av. 
Idag och i vårt land har vi samma kamp som Jesus ansåg att judarna hade. 
Givetvis är det viktigt för oss att följa med och engagera oss i skattedebatten 
och vart pengarna går som vi betalar, men den verkliga kamp vi har att käm-
pa mot är i grund och botten densamma som under Jesu tid: Ting, individer 
och kollektiv har lagt beslag på det som tillhör Gud. Sammanhang vi bör bli 
medvetna om som har en tendens att utvidga sina gränser och krav som så 
småningom har en tendens att suga musten ur oss. Det ruskiga är att detta 
sker utan att vi egentligen lägger märke till det, det kan ske under formellt 
klara demokratiska former, kanske genom att hålla människor nere i deras 
svaghet, att utestänga dem från delaktighet eller använda kärlekens täckman-
tel – det här har vi beslutat för din egen skull. Människor förlorar frihet, rätt 
att tala, deras tankar räknas inte, deras protester tystas ned - De betraktas som 
ägodelar. Då är det dags att ge tillbaka till Gud ”det som tillhör Gud”. 
Vad är det då som tillhör Gud?  
Äran för att Gud är den högste. Äran för att Gud är Gud i våra liv den förste i 
våra liv, den förste i samhället. Gud – vår skapare som skapade oss till sin 
avbild. Av Guds bild är vi skapade. Således tillhör vi Gud, vi har Guds bild, 
liksom denaren hade kejsarens bild. Ge Gud det som tillhör Gud. Det är att 
överlämna oss i Guds händer.  
Eftersom vi alla människor är skapade till Guds avbild är det naturligt att vi 
öppnar våra ögon för hur samhället, både stat och vi som kollektiv, bevarar 
människovärdet. Människovärdet som är lika för oss alla; ung som gammal 
och rik som fattig... Människovärdet som säger att flyktingarna, brottsoffren, 
gamla och utsatta barn har samma värde som vi andra. Att de ska upptäcka 
att de har samma värde och att de är präglade av Gud genom skapelsen. Att 
de ska förstå att de finns i ett sammanhang där slutligen Gud skaparen har 
omsorg om dem och att det finns en annan sida av den bittra verkligheten.  
Frågan är bara hur vi ska kunna hjälpa den sekulariserade människan att för-
stå att hon är präglad av Gud?  
Då kommer jag åter till vad predikan handlade om för två veckor sedan. Att 
vi som församling genom diakoni och medveten kamp mot det onda, kämpar 
för det goda och ge föraningar om att det finns en annan dimension i livet...en 
god dimension. 
Det är en sida av ”myntet”, men först och främst bör vi vara medvetna om 
vem vi ska ära och lämna våra bekymmer till. I gudstjänsten får vi möjlighet 
att ära Gud. I gudstjänsten får vi möjlighet att lämna ifrån oss vår vånda och 
erfarenhet från vecka och vardag. Vi får ta emot ny kraft och frid för att gå 
tillbaks ut i vardagen för att möta våra medmänniskor. Här får vi hjälp att stå 
stabilt med båda fötterna på jorden och ha hjärtat i himlen.  
Det var under Jesu sista vecka som dispyten infann sig. Samma vecka var Je-
sus beredd att gå den svåra vägen för att bli sviken av en vän, dömas ojuste 
och dödas för allas vår skull. I döden besegrades ondskan och den slutliga se-
gern blev tydlig för oss genom att han uppstod från det döda. Vi vet därav att 
när det goda slutligen segrar upprättas människovärdet till fullo.  
Nu får vi överlämna oss med allt det vi har av erfarenheter i Guds händer, ta 
emot förlåtelse och befrielse och gå vidare ut i vardagen bland människor! 
(Eva) 
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Det som är typiskt för Evas predikan, och för hela materialet, är att predikan 
hålls över texten från Matt 22, att den innehåller ett långt avsnitt där prediko-
texten återberättas, ganska många utsagor om vad kristet samhällsansvar 
innebär, samt relativt få utsagor om samhället.  

Pastorernas utsagor är samlade kring två huvudteman: utsagor om sam-
hället och om kristet samhällsansvar. Till dessa huvudteman finns ett flertal 
underteman och aspekter.  

I kapitlet kommenteras både de innehållsliga och kvantitativa skillnader-
na. Kvantitativa skillnader är de skillnader som beskrivs i termer av få eller 
många, litet eller mycket. Ett sådant exempel är att de kvinnliga pastorerna 
talar mer än de manliga pastorerna om individens ansvar för sin medmän-
niska. En innehållslig skillnad handlar till exempel om att det är männen som 
går längst i kritiken av staten när de talar om staten som ett odjur. 

8.1 Predikanterna om samhället 
Pastorerna beskrivningar om dagens samhälle är samlat kring tre underte-
man: staten, marknaden och sociala relationer. Temat staten handlar om 
samhällets politiska organisering. I det här undertemat tar pastorerna upp att 
det finns en gräns mellan staten och religionen, att staten själv överskrider 
den gränsen och att politikerna missköter den ekonomiska förvaltningen. 
Marknaden handlar om den ekonomiska organiseringen av samhället. I sam-
band med marknaden tar pastorerna upp de värderingar som är knutna till 
den ekonomiska organiseringen, hur marknadskrafterna skapar oro hos indi-
viden, påverkar den offentliga sfären och exploaterar jordens resurser. Sam-
hället som social organisering är det enda undertema som omtalas positivt av 
pastorerna, men de tar också upp bristen på sociala relationer. 

8.1.1 Staten 
Pastorerna talar först och främst om staten och dess relation till religion, 
staten är både en gränssättare och en gränsöverskridare. De tar också upp 
politikers ekonomiska förvaltning. Undertemat innehåller inga kvantitativa 
skillnader, utan bara en innehållslig; att det är männen som går längst i kriti-
ken av staten och jämför den med Uppenbarelsebokens vilddjur. 

I predikningarna talar pastorerna om staten med framför allt Matt 22 som 
utgångspunkt. I Matt 22 talar Jesus om kejsaren och det är också ett ord som 
pastorerna använder. För pastorerna blir kejsaren en bild för den världsliga 
makten. Exemplen i predikningarna pekar på att det är den svenska staten 
som åsyftas, även om pastorernas utsagor inte är helt explicita.  

I Jesu ord om kejsaren är det svårt att utröna om Jesus är positiv eller ne-
gativ till staten, vilket också Bertil konstaterar. Han säger:  
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Jesus säger, mig veterligt, aldrig något positivt om staten som sådan. Det 
mest positiva är väl detta om skatten. Men han säger inte något negativt hel-
ler (Bertil 12–14).92 

 
Staten är något neutralt för pastorerna, något nyttigt och något negativt. Ju 
konkretare pastorerna är i sina utsagor om staten desto negativare blir de.  

Enligt pastorerna vill staten att det ska vara en gräns mellan stat och 
religion. Religionen ska inte blanda sig i statens angelägenheter. Daga 
uttrycker det så här: 

 
Det är alltid bekvämt för makten och myndigheterna så länge religionen sägs 
vara en privatsak; så länge tron och tankarna om Gud stannar inom männi-
skorna eller i kyrkor och kapell (Daga 7). 

 
Skulden till att religionen har privatiserats läggs på staten. De manliga pasto-
rerna försvarar allra mest kristendomens roll i samhället och går i hård po-
lemik mot de samhällskrafter som vill marginalisera och privatisera kristen-
domen. Gustav talar om kejsaren, staten, som vill få kyrkan att bara ägna sig 
åt själars frälsning. 

 
Jo, det finns många som vill berätta för oss, att kyrkan den ska inte syssla 
med någonting annat, än hur vi får våra själar frälsta. Och det, det är en reli-
gion som kejsaren uppskattar. Den kommer han med glädje att ge bidrag och 
statsunderstöd. För den sköter sitt och riskerar inte att komma i vägen för ho-
nom. 
Och måhända är det den sortens tro som gör framsteg idag, den med dom 
snabba och enkla svaren. Men frågan är om inte den tysta kyrkan står för det 
största sveket, sveket mot både evangeliet och Jesus Kristus (Gustav 41–46). 

 
För Gustav används bidrag och statsunderstöd som ett styrmedel för att hålla 
trossamfunden i Sverige på plats, men när trossamfunden svarar upp mot 
statens förväntningar och är tyst sviker den Jesus själv. 

Trots att staten sätter gränser för relationen mellan stat och religion 
överskrider den själv dessa gränser, staten är med andra ord gränsöverskri-
dande. Beata talar om att kejsaren, staten, tar det som tillhör Gud. 

 
Om kejsaren eller någon annan lagt beslag på det som tillhör Gud, männi-
skorna, deras frihet, deras rätt att tala, deras tankar och ockuperat dem och 
tagit ifrån dem människovärde och betraktar dem som ägodelar, då är det 
dags att ge tillbaka till Gud ”det som tillhör Gud” (Beata 89). 

 
Det som tillhör Gud, som Beata uttrycker det, är människan själv, hennes 
frihet och människovärde. Gustav, Helge och Johan talar om hur kejsaren 

---------------------------------------------- 
92 Hänvisningen Bertil 12–14 syftar på att citatet är hämtat från Bertils predikan, mening 12–
14. Ett liknande hänvisningssystem gäller för alla citat från predikomaterialet. 



 

 135 

själv vill inta Guds roll. De liknar den gudsfientliga och totalitära staten med 
Uppenbarelsebokens antikrist. 

 
Men den stora frågan är, hur mycket som tillkommer kejsaren. När han begär 
mer än som tillkommer honom är det bäddat för konflikt. Bibeln säger att en 
dag skall en antikrist framträda. Frågan blir hur vi skall förhålla oss till en så-
dan härskare.  
Att världshärskaren kallas antikrist, behöver inte alls betyda att han är mot-
ståndare till Kristus utan kan mycket mera förrädiskt betyda att han kommer 
istället för Kristus och vill inta hans plats. Hans syfte tycks vara att skapa en-
het och fred på jorden, och det är ju ett projekt som vi absolut inte kan ställa 
oss på kant med. Men tydligen måste han för att uppnå detta mål förbjuda 
alla religioner och istället själv bli gud för hela mänskligheten. Han begär att 
vi skall tillbe honom istället för Gud (Helge 19–26). 

 
Männen talar om en kejsare – stat – som själv vill bli gud och Johan talar om 
Uppenbarelsebokens vilddjur. Han använder visserligen ordet samhälle, men 
jag uppfattar det som att han talar om den politiska organiseringen, snarare 
än den sociala.  

 
Och det står också i Upp 13 om ett vilddjur som går att tolka som samhälle 
som har kommit snett som förtrycker människorna, vilket de kristna bör göra 
motstånd mot. Och det står tydligt att vi när samhället står emot Guds bud, 
skall lyda Gud mer än människor. Då har vi inget val (Johan 98–102). 

 
De män som talar om staten som Uppenbarelsebokens vilddjur återger den 
mest extrema synen på staten i materialet. För dem blir staten det ondaste 
onda. Enligt 1981 års bibelöversättning står inte ordet ”vilddjur” i Uppenba-
relseboken 13. Där berättas det istället om två odjur. Ordet vilddjur hämtar 
pastorerna istället från 1917 års översättning. 

I samband med staten och med Matt 22 som grund kritiserar pastorerna 
politikernas ekonomiska förvaltning av skattemedlen. Enligt pastorerna 
missbrukar politikerna sin ställning och använder skattemedlen fel.  

 
När min dotter var allvarligt sjuk, och det satsade stora resurser på henne, be-
slutade jag mig för att aldrig mer klaga på skatten. Men sen nås man av rap-
porter om hur skattepengar missbrukas. Då känns det inte lika motiverat att 
betala skatt. Någon som tydligen känt på samma sätt, föreslog öronmärkta 
pengar för vården. Men skatteminister Tomas Östros sa ”nej!”. ”Man skulle 
vara solidarisk”, sa han. Men vad är man solidarisk mot, när pengar till vård 
skärs ner samtidigt som byråkrater, toppolitiker höjer sin lön, får fallskärmar 
och dyra konsulter tar en del av kakan? (Bertil 1–7) 

 
Pastorerna kritiserar framför allt politikerna för att missköta sin uppgift att 
erbjuda medborgarna den sjukvård de behöver. De tar till exempel upp hur 
vården har försämrats så mycket att gamla och sjuka människor känner att de 
bara är till besvär och hellre vill dö. Niklas tar upp aktuella händelser kring 
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vård och sätter det i relation till de förmögenhetsökningar som gjorts under 
1990-talet. Vanvården av äldre hör till en rad av exempel som får honom att 
känna ilska. 

 
… eller när Nacka kommun missköter äldrevården så att hjälplösa människor 
får kallbrand. Samtidigt som både företag och många privatpersoners förmö-
genhet har vuxit under 90-talet har vi inte råd att vårda sjuka och gamla (Nik-
las 63–64). 

 
Enligt Niklas beror inte vanvården på brist på pengar, utan på en snedfördel-
ning av resurser. Det är inte vårdens fel att människor vanvårdas, utan felet 
finns hos dem som fördelar resurserna. I utsagorna om politiker visar pasto-
rerna en stor misstro för de politiska företrädarna och exemplen är främst 
hämtade från Sverige. Pastorerna kritiserar genomgående användningen av 
skattemedlen och den ekonomiska snedfördelningen. 

8.1.2 Marknaden 
Det andra undertemat är benämnt marknaden. Pastorerna talar om mark-
nadskrafternas konsekvenser för individen, för den offentliga sfären och för 
jordens resurser. Undertemat rymmer varken kvantitativa eller innehållsliga 
skillnader mellan olika undergrupper. 

Malin talar om att de ekonomiska krafterna skapar ett samhälle som byg-
ger på effektivitetsjakt, framgångskult och ett stort informationsflöde. Cesar 
hänvisar till några citat från Olof Buckard för att beskriva de värderingar 
som ligger till grund för dagens samhälle. 

 
Vid XX talade Olof Buckard om ”Kristendomens utmaning idag” och med 
profetisk skärpa och ironi gisslade han girigheten, fallskärmsavtalen och ka-
pitalismens avguderi. ”Saliga äro de giriga, ty andra skola betala deras skul-
der” travesterade han. ”Det behövs motstånd” var hans påstående och utma-
ning om evangeliet skall bli trovärdigt (Cesar 41–44). 

 
Beata är inne på samma tankegång och talar om hur människan ”frestas att 
tillbe myntet som livets högsta värde” och att människors värde mäts efter 
ägodelar, utbildning och ”andra yttre attribut. 

Konsekvenserna av ett samhälle som styrs av marknadskrafterna är 
många. Hos individen skapas oro inför den egna livssituationen. Kalle ger en 
utförlig beskrivning av vad människor i olika livssituationer och åldrar kan 
känna oro inför. Kalle är nästan unik genom att han ger exempel från olika 
situationer och åldrar. 

 



 

 137 

Idag präglas mångas livssituation av osäkerhet och oro. Jobbar man inom 
vården, den offentliga sektorn eller i ”fel” bransch inom verkstadsindustrin, 
så oroar man sig för nya nedskärningar och uppsägningar.  
Är man pensionär är det inte konstigt om man oroar sig för hur man ska klara 
sig på en pension som verkar holkas ur allt mer. Är man arbetslös är osäker-
heten och oron för framtiden givetvis ännu större. Hur ska jag hitta ett jobb 
där mina erfarenheter och kunskaper behövs? Hur ska vi få ekonomin att gå 
ihop? 
Att vara ung och stå inför val av yrkesinriktning och utbildning är inte heller 
enkelt. Ska man våga utbilda sig till något annat än sånt som har med data el-
ler informationsteknik att göra. Kommer det att behövas några hantverkare, 
kulturarbetare och barnskötare i framtiden? Och för den som inte är lagd för 
att läsa och studera är det ännu värre nu när det talas så mycket om utbild-
ning, kunskap och kompetens. För trots allt är vi olika och många jobbar hell-
re med händerna än med de små grå, och trots allt behövs nog både och för 
att samhället ska fungera i framtiden också (Kalle 2–12) 

 
Individens oro handlar om risken för arbetslöshet på grund av nedskärningar, 
hur den privata ekonomin ska gå ihop sig, om vilka utbildningar som kan ge 
arbete i framtiden och kravet på utbildning för att överhuvudtaget få ett jobb.  

Marknadskrafterna påverkar också den offentliga sfären, affärsvärlden, 
politiken och relationen mellan fattiga och rika länder i världen. Den konkur-
rens som Ulla talar om i sin predikan, är inte bara ett uttryck för bristfälliga 
sociala relationer, utan också på ett ekonomiskt tänkande. 

 
Denna situation som rådde mellan Kain och Abel Kains avundsjuka på bro-
dern, den är en grym verklighet i vårt samhälle. Kain sökte att lösa proble-
met. Han gjorde sig av med konkurrenten.  
Det är så företagen gör med olika medel, till exempel köper man upp konkur-
rerande företag som man sedan lägger ner. Politiker och andra förtalar sina 
motparter så att de blir oskadliggjorda. Den rika världen suger ut den fattiga 
delen av världen (Ulla 40–45). 

 
Inte ens naturen, jorden själv, lämnas orörd och i marknadens spår följer en 
exploatering av jordens resurser. David upplever närmast en domedagskäns-
la inför all miljöförstöring. 

 
Och visst finns det mycket som pekar mot världens undergång både i Bibeln 
och när vi ser oss runt omkring - man kan verkligen undra hur länge det går - 
Giftskandal har vi nu igen, nu i Hallandsåsen, och överallt så håller vi på att 
förgifta både jordbruksmark och vattendrag genom övergödning och skogar-
na genom alla utsläpp. Hur länge kan det gå? (David 53–54) 

 
För sin egen vinnings skull skövlar människan jordens resurser.  

 
 



 

 138

8.1.3 Sociala relationer och bristen på dessa 
Pastorerna talar om sociala relationer mellan människor och framför allt 
bristen på dessa. Relationer är det enda som pastorerna beskriver positivt. I 
övrigt tar de upp relationernas baksida: trasighet och brustenhet, att inte bli 
sedd, fångenskap och främlingsfientlighet, konflikträdsla, konkurrens och 
våld. Den kvantitativa skillnad som finns inom det här undertemat är att de 
yngre pastorerna, 26–45 år, talar mer om sociala relationer och bristen på 
dessa än de äldre, 46–65 år.93 Denna kvantitativa skillnad samvarierar dock 
inte med innehållet, det vill säga de yngre pastorerna beskriver inte sociala 
relationer och bristen på dessa på ett annat sätt än de äldre.  

Det är bara kvinnor som talar om sociala relationer i en positiv bemär-
kelse. Kvinnorna definierar sociala relationer som förhållanden till andra 
människor som familj, vänner, arbetskamrater, något som har med andras 
välfärd att göra. Både Malin och Tyra talar om att alla människor lever i 
någon form av relation och att det inte är så enkelt. 

 
Att vi är olika gör att det inte alltid är enkelt med relationer. Vi har relationer 
till familj, släkt, vänner, trossyskon - församling, arbetsgivare och myndighe-
ter mm. Alla har ansvar för de relationer i lever i. Det handlar om att ge och 
ta emot (Malin 4–7). 

 
Det är olikheten som gör relationer komplicerade, säger Malin i sin predikan. 
Ändå kan människor inte vara utan relationer, anser en annan kvinna. Rela-
tioner handlar om beroende, ett givande och tagande. Tyra berättar ett exem-
pel på hur två kollegor var varandra till hjälp genom att dela med sig och 
säger så här om relationer: 

 
Vad jag vill betona med exemplet är vårt beroende av varandra, hur i den 
enes nöd den andres bröd kan vara till hjälp, om vi lär oss att SE varandras 
behov. Det gäller dig och mig men också mellan folk, länder och stater. Ena 
gången bär jag dig, nästa gång får du bära mig i min orkeslöshet (Tyra 91–
93). 

 
För Tyra gäller relationernas principer om beroende och bärande inte bara 
mellan två människor utan även på internationell nivå, mellan länder. Tyra är 
den av pastorerna som talar mest om relationer och hur människors liv flätas 
samman med varandra. För henne är beroendet av andra positivt, ett beroen-
de som hon också kallar ömsesidighet och solidaritet. Tyra talar också om att 
beroende och solidaritet inte är någon trend i samhället.  

 

---------------------------------------------- 
93 Det antal utsagor som de yngre pastorerna lämnar om sociala relationer och bristen på dessa 
är större än det antal utsagor som de äldre pastorerna lämnar, t=2,03, df=28, p=0,05. Liknande 
analyser (av antalet utsagor) kommer att genomföras i resten av kapitlet. 
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Trenden i samhället är definitivt inte solidariteten och beroendet. Istället: 
oberoendet, slå dig fri, var självständig, privatisera och utnyttja och exploate-
ra så långt det bara går! 
Det kristna dopet är en jätteprotest mot dessa trender. I dopet får vi istället ett 
mönster för vårt liv och vår död. Dopet handlar om att se sitt liv insatt i ett 
(beroende) sammanhang, att allt tillhöra Kristus och som honom leva i tjänst. 
[…] Dopet är därför en protest mot egoismen, mot trenden att gynna sig 
själv, att klättra och armbåga sig fram och sko sig på andra (Tyra 95–99, 
102). 

 
Tyra väver i sin predikan samman söndagens tema med det dop av barn som 
ska ske senare i gudstjänsten och för henne är dopet en motkraft till egois-
men i samhället. Tyra anlägger här ett holistiskt perspektiv, allt hänger sam-
man med varandra: dop, beroende och solidaritet. 

Trots människans grundläggande behov av gemenskap finns det trasighet 
och brustenhet i relationen mellan Gud och människa, mellan människan och 
jorden och människor emellan. 

 
Vi lever mitt i en värld fylld av trasighet och söndring på olika sätt. Många 
motbilder möter oss och kanske också skrämmer. Vi möts många gånger av 
frågan varför ser det ut som det gör i vår värld, och vi ställer den själva ock-
så. Vad och vem ska kunna åstadkomma en förändring? Finns det hopp för 
vår värld?  
Han som en gång skapade allt ville inte att det skulle bli det kaos och den 
förödelse vi ser runt omkring oss idag. Gud gav människan en fri vilja och 
hon valde att vända Gud ryggen. Resultatet av detta blev att den helhet, frid 
och harmoni som var blev istället disharmoni och brustenhet på många olika 
sätt. Relationen till Gud bröts och människan lever istället i ensamhet, skuld 
och själviskhet, som Kain sa, ska jag ta vara på min broder? Istället för att 
vårda naturen har människan skadat den -– förgiftat jord, vatten, luft. Skövlat 
vilket ger en obalans i naturen, öken osv. Detta påverkade också relationen 
oss människor emellan, ett resultat av det som vi kan se är rädsla för var-
andra, kan leda till våld, krig, egoism, osämja, rasism. Det här är en följd av 
vår ansvarslöshet inför livet och det maktbegär som styr oss (Lena 1–18). 

 
Enligt Lena är denna trasighet och brustenhet en konsekvens av syndafallet. 
Det är syndafallet som leder till såväl ensamhet som våld. Pastorerna berättar 
i predikningar om en rad företeelser som kan sägas vara tecken på att männi-
skor inte lever i goda sociala relationer. Ett annat ord för sociala relationer är 
nästankärlek. Enligt Malin finns det både inre och yttre hinder för nästankär-
leken. Det kan till exempel vara självförakt och stolthet, rädsla och strävan 
efter självförverkligande. 

De exempel som pastorerna tar upp kan ses som en skala som rymmer 
allt från rädsla till våld. Våld kan i det här sammanhanget uppfattas som det 
yttersta tecknet på människors bristande relationer. Pia talar, med utgångs-
punkt från Jak 2, om den bitterhet som kan finnas i att inte bli sedd och i att 
göra skillnad mellan människor. 
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Då och då på olika platser hör jag någon bittert säga: Dom hälsade på mig i 
kyrkan – men inte ute i samhället. Så sårande (Pia 33–34). 

 
Ett annat uttryck för bristande sociala relationer är fångenskap och främ-
lingsfientlighet. Utifrån Jer 29, som handlar om hur Israels folk är fångna i 
Babel, har Ivar fångenskap och främlingsfientlighet som ett tema i sin predi-
kan. Han använder ofta ordet fångenskap synonymt med ordet främlingskap. 
En sångtext från Ebba Grön får för Ivar illustrera människors upplevelse av 
att vara fångna. 

 
”Gå upp, äta frukost, jobba jobba jobba jobba. Samma händer i morgon. Job-
ba, åka trick hem och sätta sig och glo, Det är inget liv det är slaveri” (Ivar 
11). 

 
Fångenskap kan vara att hamna i en situation där man inte har några valmöj-
ligheter, en upplevelse av att vara fast. En dålig ekonomi, missbruk av dro-
ger, sex och makt kan hålla människor fångna. Fångenskap kan handla om 
främlingskap, om hur man ska förhålla sig till främmande kultur och männi-
skor. Främlingskap kan leda till främlingsfientlighet, som innebär att männi-
skor börjar skilja mellan de som är äkta svenskar och de som inte är det.  

Ett tredje uttryck för bristen på goda sociala relationer är människors kon-
flikträdsla. I predikotexten från Matt 22 tar Martin just fasta på den konflikt 
som finns mellan olika människor och grupper i texten och har det som ett 
genomgående tema i sin predikan. 

 
Överallt möter vi detta egendomliga fenomen: Vi föredrar att leva med på-
frestande spänningar framför att lägga konflikterna på bordet. Bland folk i 
allmänhet, och i kyrkan i synnerhet, vill vi ha det gemytligt och skönt medan 
vi bälgar i oss kaffe och odlar laganda och trivsel. För att lyckas med det 
måste vi förtränga det som kan störa idyllen. Hur många gånger ger vi inte i 
det avseendet, bildligt talat, våra slantar rakt av till kejsaren, därför att det 
helt enkelt är det enklaste och minst smärtsamma (Martin 15–18). 

 
Enligt Martin väljer många människor att förneka konflikter, vilket skapar 
inre spänningar och gör att ”glädjen rinner ut ur mänskliga relationer”. 

Ulla talar, utifrån 1 Mos 4 och berättelsen om hur Kain dödar sin bror 
Abel, om konkurrensen mellan människor som ett uttryck för att människor 
inte bryr sig om sin medmänniska. 
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Vi har alltför ont om tid för att hinna med att sitta ner och prata med någon 
som har det jobbigt. Vi kanske inte kommer iväg hem till den där människan 
som sitter ensam. Därför skapar frågan – Var är din broder – panik i våra 
hjärtan. 
Även om vi inte bokstavligt tagit död på vår broder, så känner vi väl att i har 
försummat vår broder. Vad svarar vi? Ska jag ta vara på min broder. Det är 
det enklaste svaret åtminstone tillfälligt (Ulla 84–90). 

 
I en rad olika situationer väljer människor, enligt Ulla, att inte ta vara på sin 
broder, både i nära och globala sammanhang. 

Det tydligaste uttrycket för bristen på goda sociala relationer är våld. 
Pastorerna beskriver våld som utförs av en eller flera personer och som rik-
tas mot enskilda eller grupper av människor i Sverige. Niklas är den enda i 
materialet som beskriver hur han hanterar all information om våld i samhäl-
let genom att känna ilska. En ilska som han dock inte riktigt vet hur han ska 
kanalisera, mer än att han ska hålla ögonen öppna på vad politikerna vill 
prioritera i nästa valrörelse. Det våld som Niklas reagerar på är våldtäkter 
och rån. 

 
Jag kommer allt oftare på mig själv med att bli arg nu för tiden. Blir du arg 
någon gång? Flera morgnar de senaste veckorna har jag slagit näven i bordet 
av ilska. Samtliga gånger är då jag ser morgonnyheterna på TV. 
Jag blir fruktansvärt arg varje gång jag hör att en kvinna har blivit våldtagen 
av en man eller av flera män som det ofta är nu. Eller när ett gäng ungdomar 
brutalt rånar en kyrkokör i Uppsala (Niklas 58–63). 

 
Annat våld som tas upp är våld mot barn och tortyr. Våld handlar inte bara 
om våldtäkt, övergrepp mot barn och rån, utan det vidgas också till att hand-
la om nedskärningar i vård och omsorg, som leder till att människor far illa. 
Ulla funderar över varför människor tar till våld och säger att människor 
använder våld som lösning på problem och för att de känner sig hotade. 
Pastorerna talar inte om våld i samband med krig och förtryck, utan våldet 
individualiseras. Det är enskilda människor som drabbas av våldet i samhäl-
let. 

8.1.4 Sammanfattning 
Det som är karaktäristiskt för det här huvudtemat är för det första att utsa-
gorna om samhället ofta är tidlösa. Med tidlöshet syftar jag på att det pasto-
rerna säger i predikan om samhället skulle kunna sägas när som helst under 
1990-talet och ibland även under en längre tidsperiod. Deras anknytningar 
till dagens samhälle och lyssnarnas verklighet är så allmänt hållna att de inte 
är begränsade till just den specifika tid då predikan hölls. Få predikningar 
innehåller tidsspecifika exempel. Ett undantag är att några pastorer tar upp 
miljökatastrofen vid Hallandåsen i sin predikan 1997. Detta exempel är tids-
bundet på så sätt att det först kan tas upp under hösten 1997. Ett annat un-
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dantag är att en pastor tar upp Sara Wägnert.94 Dessa händelser är en av en 
sådan karaktär att de kan vara exempel på miljökatastrofer i Sverige och 
civilkurage under en lång tid framöver. De är undantagen som bekräftar 
regeln: att predikningarna är tidlösa i sitt innehåll. 

Det andra som är utmärkande för utsagorna om samhället är att de har ett 
universellt drag. Det som sägs om samhället begränsas inte till vissa platser, 
miljöer eller människor, utan är generaliserande. Det är som om alla männi-
skor på jorden lever under samma förhållanden, har samma möjligheter och 
begränsningar. Få predikningar innehåller begränsande ord som: de flesta, en 
del, många, ibland och så vidare. Människor i Sverige verkar vara lika för-
tryckta som människor på andra platser i världen. Det svenska samhället är 
lika orättvist som samhällen i andra delar av världen och så vidare.  

Ett tredje och sista karaktäristiskt drag för pastorernas utsagor om sam-
hället är att nästan alla de människor som beskrivs har problem av olika slag. 
Pastorerna talar om människor som är arbetslösa, som oroar sig för framti-
den och så vidare. Pastorerna beskriver inga glada, lyckliga eller problemfria 
människor.  

8.2 Predikanterna om samhällsansvaret 
Det andra temat om samhället innehåller pastorernas normerande, föreskri-
vande utsagor om samhället, det vill säga det de säger om samhällsansvaret. 
Begreppet samhällsansvar kan sägas innehålla två infallsvinklar: den eller de 
som ska ta ansvar och vem eller vilka dessa handlingar ska riktas mot. An-
svaret kan tas av individen, alltså enskilda kristna och/eller av kollektivet, 
församlingen. Handlingarna kan riktas mot enskilda människor, individer 
eller allmänt mot samhället. Tillsammans bildar dessa två infallsvinklar fyra 
dimensioner av vad samhällsansvar innebär och de kan beskrivas på följande 
sätt. 

 
 Handlingarna riktas mot: 

Ansvaret tas av: Individen Samhället 
 

 
               Individen 
 

 
2 

 
1 

 
               Församlingen 
 

 
4 

 
3 

Figur 5. Fyra dimensioner av samhällsansvar. 
 

---------------------------------------------- 
94 Sara Wägnert arbetade inom sjukvården i Stockholm och blev intervjuad i massmedia om 
den vanvård av äldre som ägde rum på hennes arbetsplats. 
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Siffrorna i figuren anger rangordningen mellan de olika formerna av ansvar. 
Pastorerna talar mest om individens ansvar för det gemensamma, samhället 
och minst om församlingens ansvar för individen. Totalt sett talar pastorerna 
betydligt mer om individens ansvar än om församlingens ansvar. Man kan 
med andra ord säga att pastorerna betonar ett individbaserat ansvar. 

8.2.1 Individens ansvar för sin medmänniska 
Den första dimensionen av ansvar handlar om enskilda kristnas ansvar för 
sin medmänniska. En kvantitativ analys visar att de kvinnliga pastorerna 
talar mer om individens ansvar för sin medmänniska än de manliga pastorer-
na.95 De pastorer som predikar över Matt 22 talar mindre om individens an-
svar för sin medmänniska än de som predikar över de övriga predikotexter-
na.96 Man kan här inte relatera den kvantitativa skillnaden till någon inne-
hållslig skillnad. 

I det här sammanhanget använder pastorerna ibland ordet nästankärlek. 
Trots att individens ansvar för sin medmänniska är en viktig del i ett kristet 
samhällsansvar, förklarar pastorerna sällan vad nästankärlek innebär. De 
talar om att den är viktig, men inte hur den kan uttryckas. Ord som att ”ta 
väl hand om och dela med sig åt främlingar, fattiga o.s.v. Inte sko sig på 
andra” som Anna talar om, tillför inget till förståelsen av vad nästankärlek 
innebär. Samma gäller för Inga som talar om ”äkta relationer”, Lena som 
talar om att ”våga möta människor i deras vardag” och Ulla som talar om 
”att våga se sin broder”. Det som snarast kännetecknar utsagorna om nästan-
kärleken att pastorerna å ena sidan påpekar vikten av att vara god mot sin 
medmänniska, men å andra sidan ger de inte konkreta exempel på eller för-
klaringar till vad det innebär. Daga utgår från två bibelord och överför dem 
till levnadsregler för hur människor ska vara mot varandra. 

 
Det finns två regler som Jesus ger oss i bibeln som på pricken handlar om hur 
vi människor skall leva tillsammans. 
Det ena är ”Du skall älska din nästa som du älskar dig själv”. Det betyder att 
vi skall se med samma respekt på andra som vi ser på oss själva. Det betyder 
inte att vi skall förringa oss själva och sätta andra högre – utan att vi skall 
älska och respektera andra LIKA MYCKET som vi respekterar oss själva. Det är 
därför det är så viktigt att barn får en sund självkänsla så att de inte blir vare 
sig hackkycklingar eller mobbare. 
Den andra regeln lyder så här ”Allt vad ni vill att människor skall göra för er, 
det skall ni också göra för dem.” Här handlar det om de orden som vi hörde i 
dramat: Hur skulle det kännas? 
Det handlar om förmåga att leva sig in i andra människors tankar och känslor. 
Det handlar om att se att alla andra är lika viktiga, värdefulla och har samma 
rättigheter som jag.  

---------------------------------------------- 
95 Kön: t=2,30, df=29, p=0,03. 
96 Predikotext: t= – 2,44, df=29, p=0,02. 
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Det handlar om att våga se. Det handlar om att våga leva sig in i, det handlar 
om att ha en sund uppfattning om sig själv. 
Det handlar om att, som Jesus, inte nöja sig vid utsidan utan våga gå längre – 
se vad som finns bakom. 
Det handlar om att våga leva med kärlek – Guds kärlek (Daga 22–34). 

 
Även om Daga använder ord som respekt, kärlek, självkänsla, leva sig in i 
och våga se, preciserar hon inte hur man ska visa respekt, kärlek och så vida-
re. Den enda som definierar och konkretiserar vad enskilda kristnas ansvar 
för medmänniskan innebär är Cecilia. Cecilia är i det här sammanhanget ett 
undantag när hon säger att människor mår bra av att höra att de betyder nå-
got. 

 
För oss människor betyder det oändligt mycket när någon bevisar kärlek till 
oss. Och alla mår bra av att få höra att han eller hon betyder något och är äls-
kad för sin egen skull. Ofta blir många vackra ord sagda när en människa är 
död, men då är det lite sent att ge kärlek. Vi behöver nu ta vara på tiden och 
ta vara på varandra och sträva efter att göra gott och uppmuntra. Sådant be-
höver vi aldrig ångra. Och det är absolut Guds vilja att vi gör så! (Cecilia 65–
70) 

 
För Cecilia innebär kärleken till medmänniskan att man konkret uttrycker 
den med bland annat ord.  

Argumenten för att en kristen ska bry sig om sin medmänniska hämtar 
pastorerna från både den egna predikotexten och andra årgångars predikotex-
ter, till exempel Jer 29, Matt 7 och Rom 13. Gustav som predikar över Matt 
22, låter orden från Matt 7 sammanfatta vad samhällsansvar handlar om. 

 
Men samhällsansvar, det är ju också nånting mer än att vara en nagel i ögat 
på dom som bestämmer. Det handlar ju också om dig och mig. Om hur vi är 
mot varandra, hur vi tar ansvar för varandra. Och sneglar vi på vad nästa år-
gång säger så, hitta vi en sammanfattning som täcker det stora lika väl som 
det lilla perspektivet.  
”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för 
dem, det är vad lagen och profeterna säger.” (Gustav 103–106) 

 
Det är inte bara i söndagens olika texter som pastorerna finner en grund för 
individens ansvar för sin medmänniska. Anna tar ett helhetsgrepp om bibeln 
och säger: 

 
Samhällsansvar går som en röd tråd genom Bibeln, både GT och NT. Ansvaret 
har två sidor: Den sociala: Ta väl hand om och dela med sig åt främlingar, 
fattiga osv. Inte sko sig på andra. Den andliga: Fira gudstjänst etc. Att följa 
Jesus är att leva ett liv där vardagligt och heligt, ansvaret för det sociala och 
det andliga hör samman (Anna 15–19). 
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Anna hittar argumenten för att ta samhällsansvar i hela Bibeln. Andra stöder 
sig på Jesus som förebild.  

 
Jesus vill hjälpa oss till ett fördjupat ansvar för samhället, så att vi vågar möta 
människorna i deras vardag och livssituation och engagera oss i den, att vi 
vågar identifiera oss med de svaga, att vi ömmar för dem som inga andra 
ömmar för och att vi vågar ge röst åt de ohörda. (Lena 44). 
 

Liksom Jesus stod på de svagas sida ska kristna göra det och de kan få hjälp 
av Jesus till att ta ansvar. 

8.2.2 Individens ansvar för det gemensamma 
Individen har enligt pastorerna ett ansvar för det gemensamma. Den här 
dimensionen av samhällsansvar uppvisar sex kvantitativa skillnader.  
 

De äldre pastorerna,  
de som har en regelorienterad moraluppfattning,  
de som har en strikt sexualmoral,  
de som hellre vill skapa än följa regler,  
de som bor i storstad eller större stad och  
de som predikar över Matt 22  

talar mer om individens ansvar för det gemensamma än  
de yngre pastorerna,  
de som har en situationsorienterad moraluppfattning,  
de som har en tillåtande sexualmoral,  
de som hellre vill följa än skapa regler,  
de som bor i en mindre stad eller på landsbygd och  
de som predikar över någon av de övriga predikotexterna.97  
 

Denna rad av kvantitativa skillnader ger inga innehållsliga genomslag. Det är 
inte så att till exempel de äldre pastorerna säger något annat om individens 
ansvar för det gemensamma än de yngre. 

När pastorerna talar om individens ansvar för det gemensamma är de of-
tast mer konkreta än när de talar om individens ansvar för sin medmänniska. 
Bertil tar upp flera exempel på vad ansvaret för samhället innebär.  

 
Att ”Ge Kejsaren det honom tillhör”, måste väl innebära att ge också det som 
övrigt krävs för vårt gemensamma liv? Här har vi större möjligheter än dåti-
dens människor eftersom vi lever i en parlamentarisk demokrati. Vi ska alltså 
inte enbart betala skatt utan också bevaka att skatterna används i människo-
kärlekens tjänst. Inte för att dyrka mammon, kapitalet. Det kan vi bland annat 

---------------------------------------------- 
97 Ålder: t= – 3,44, df=28, p=0,00, moraluppfattning: t=2,74, df=27, p=0,01, sexualmoral:     
t= – 1,85, df=28, p=0,08, skapa eller följa regler: t=2,48, df=28, p=0,02, boendeort: t=1,73, 
df=28, p=0,1 och predikotext: t=1,73, df=28, p=0,1. 
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göra genom att delta i det politiska arbetet eller på annat sätt arbeta opinions-
bildande, stödja och be för politiker m.m. Att ge kejsaren, betala skatt, ta del i 
samhällsarbetet och så vidare är viktigt för ett drägligt liv (Bertil 28–33). 
 

För Bertil handlar samhällsansvar om att betala skatt, men också kontrollera 
hur staten använder skattemedlen, delta i det politiska arbetet, skapa opinion, 
stödja och be för politiker. Citatet från Bertil sammanfattar väl vad pastorer-
na anser att enskilda kristnas ansvar för samhället innebär. Det gemensamma 
ansvaret består främst av fyra aspekter: att dela med sig, betala skatt och 
lyda lagar, bilda opinion, samt delta i det politiska arbetet. 

Vad innebär det att delta i det politiska arbetet? Ska kristna engagera sig 
partipolitiskt, engagera sig i den politiska debatten eller hålla sig informera-
de? Pastorerna är inte konkreta när det gäller att precisera vad ett politiskt 
arbete innebär. Eva är den enda som anger att det handlar om att följa med 
och engagera sig i skattedebatten och vart pengarna går som betalas i skatt.  

För att motivera kristna att delta i det politiska arbetet hänvisar pastorerna 
till det frikyrkliga arvet. Bertil gör en uppräkning på väckelserörelsens enga-
gemang. 

 
Jag vill gärna peka på det faktum att våra föregångare inom väckelserörelsen 
i slutet av 1800-talet och början av detta sekel var hårt engagerade i samhäl-
lets angelägenheter. De byggde skolor och barnhem. De skapade bibliotek. 
De deltog mer aktivt än vi i samhällsarbetet, bl. a. i demokrati- och nykter-
hetsfrågorna. Det fanns en mycket större andel församlingsanslutna riks-
dagsmän då än det gör nu. Man upptäckte och arbetade i så kallade u-länder 
mer än ett halvsekel innan politiker i allmänhet gjorde det. Detta trots, eller 
på grund av (!) att man lade stor vikt vid det andliga livet (Bertil 71–77). 

 
När det gäller att bilda opinion är pastorerna betydligt mer konkreta. Det 
handlar om att protestera mot att staten begår onda handlingar, mot fifflande 
politiker och miljöförstöring, snedfördelning av ekonomiska resurser och 
nedskärningar inom vården, mot rasism och arbetslöshet, men också mot att 
människor behandlas illa. Med utgångspunkt från Matt 12 talar Kalle om att 
kristna ska ”förkunna rätten”. 

 
Att förkunna rätten - att vara en röst i samhället som avslöjar orättvisor och 
orättfärdighet - att protestera när människor behandlas illa - att stå upp och ge 
ord åt den som inte kan göra sin röst hörd själv - det har alltid varit en uppgift 
för Guds tjänare (Kalle 34–35). 

 
Pastorerna talar om att kristna ska lyda lagar och betala skatt, de ska med 
andra ord vara lojala mot den rådande politiska ordningen. Det är till och 
med en kristen plikt att betala skatt. Utifrån Matt 22 säger Gustav så här: 
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Givetvis har vi alla skyldighet att betala in vår skatt till det gemensamma. Det 
handlar om solidaritet, där alla har rätt till ett människovärdigt liv (Gustav 
50–51). 

 
För kristna är det en skyldighet och en solidaritetshandling att betala skatt. 
Till lojaliteten hör också att be för de styrande. Det är inte bara predikotex-
ten från Matt 22 som får pastorerna att tala om lojalitet. Inga talar om hur 
Paulus uppmanar den första kristna församlingen till lydnad och anpassning. 

 
Paulus står i en liknande situation som Jesus. De första kristna försöker finna 
sin egen identitet i det stora romarriket och markerar detta på olika sätt mot 
maktstrukturen och romarnas religiösa traditioner. Paulus uppmanar dem fak-
tiskt till lydnad och anpassning, något som känns naturligt för många men 
som kan tyckas märkligt och utmanande och svårt att acceptera för andra. De 
första kristna levde mitt i den brytpunkten och jag tror faktiskt att vi gör det 
också även om det inte är så tydligt idag (Inga 69–72). 

 
Det finns dock gränser för den kristna lojaliteten. Flera pastorer talar om ”att 
lyda Gud mer än människor”. Cecilia tydliggör var gränsen för lojaliteten 
går. 

 
För kristna människor kan det bli väldigt svårt om samhället stiftar lagar som 
är mot Guds lagar. Då måste Bibelordet gälla att vi skall lyda Gud mer än 
människor; men alltid är det angeläget att be om vishet och klarhet och att 
leva i en innerlig och varm gemenskap med Kristus (Cecilia 80–81). 

 
Gränsen för lojaliteten går när staten stiftar lagar som strider mot Guds lagar. 
Enskilda kristna ska slutligen dela med sig till de fattiga bland annat genom 
att ha ett eget fadderbarn, men också av sin tro, tid och kunskap.  

 
Barncancerfonden, Greenpeace och många andra förlöser en kamp för andra 
människors väl. Tolka olika vad vi skall satsa på och göra, men det viktiga är 
att se sin broder. Att inte likgiltigt vända sig bort och säga ”skall jag ta vara 
på min broder” (Ulla 102-104). 

 
Ulla räknar upp några organisationer som man kan skänka pengar till för att 
på det sättet dela med sig. 

8.2.3 Församlingens ansvar för enskilda människor  
Den tredje dimensionen av kristet samhällsansvar handlar om församlingens 
ansvar för enskilda människor, ett ämne som pastorerna inte har så mycket 
att säga om. Dimensionen uppvisar varken några kvantitativa eller innehålls-
liga skillnader. 

Församlingens ansvar för den enskilda människan tydliggörs genom den 
egna verksamheten, enligt pastorerna. Johan talar om att verksamhet som 
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scouting, fritis och dagledigträffar är ett sätt att visa ansvar. Ja, själva för-
samlingen ska vara en helande plats för människor, säger Kalle. 

 
Församlingen behövs som en plats och en miljö där de helande krafterna ver-
kar. En plats för det knäckta och nästan utslocknade.  
- en plats för det nära och förtroliga samtalet - där det finns någon eller några 
att dela livet med - någon som lyssnar med inlevelse och medkänsla. 
- en plats för vila och återhämtning där det inte ställs krav på prestation - och 
där det finns utrymme och tid för att reflektera över sitt liv i ljuset från den 
evige. 
- en plats där man känner att man är behövd och har en funktion att fylla. 
- en plats där man bär varandra i förbönens omsorg. 
- och en plats där man möts av det upprättande och befriande budskapet att 
du är älskad som du är - oavsett vad du kan, gör eller presterar möter Gud dig 
med sin kärlek genom vår Herre Jesus Kristus (Kalle 46–52). 
 

Kalle målar upp en bild av församlingen som en plats för samtal, vila, ge-
menskap och möten med Gud. När olika människor kommer till församling-
ens verksamhet, då är det enligt Johan ett sätt att för församlingen att ta sitt 
samhällsansvar. Det är församlingens verksamhet och församlingen som 
miljö som blir ett uttryck för ansvar. Motiven till att församlingen ska ta 
ansvar för sin medmänniska återfinns bland annat hos kända teologer. 

 
Den tyske teologen Dietrich Boenhoeffer sa ”Kyrkan är kyrka, endast när den 
är till för andra” (Inga 44). 

 
Inga hänvisar till Dietrich Boenhoeffer för att understryka vikten av att för-
samlingen, kyrkan, tar sitt samhällsansvar. 

8.2.4 Församlingens ansvar för det gemensamma 
Den fjärde och sista dimensionen tar upp församlingens ansvar för det ge-
mensamma. Här har pastorerna mer att säga än om församlingens ansvar för 
enskilda människor. Kvantitativt sett talar de manliga pastorerna och de som 
bor i storstad eller större stad mer om den här formen av ansvar än de kvinn-
liga pastorerna och de som bor i en mindre stad eller på landsbygd.98 Dimen-
sionen rymmer inga innehållsliga skillnader. 

När pastorerna talar om församlingens ansvar för det gemensamma talar 
de främst om att församlingen ska arbeta för det goda och kämpa mot det 
onda, ta ansvar för jorden, stå på de svagas sida, samt ge sitt stöd till makt-
havare. 

När pastorerna talar om att arbeta för det goda och kämpa mot det onda 
gör de det i mycket allmänna ordalag. Fanny talar om att när makthavare 
handlar i strid med Guds vilja har den kristna kyrkan ett ansvar. 

---------------------------------------------- 
98 Kön: t= – 2,18, df=29, p=0,039 och boendeort: t=1,86, df=28, p=0,07. 
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Också då har den kristna kyrkan ett ANSVAR för det samhälle hon lever i, att 
för de svagas och utsattas skull avslöja och ta avstånd från ondska och orätt-
färdighet och försöka gestalta en bit av GUDS RIKE, hans kärlek och nåd (Fan-
ny 56). 

 
Varken Fanny eller någon annan pastor definierar det onda eller säger vad 
kampen för det goda innebär. De har desto mer att säga om att ta ansvar för 
jorden. För David är detta ansvar en del av Guds skapelsetanke. 

 
Samhällsansvar: att ta ansvar för det samhälle som man lever i, att ta ansvar 
för jord och värld - det finns med som en huvudtanke i Bibeln. Det första 
uppdrag som Gud gav åt människan är detta, som vi läser i skapelseberättel-
sen 1 Mos. 1:28: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den 
under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som 
myllrar på jorden.” Ta ansvar för jorden ”Härska och lägg den under er.” står 
det (David 41–43). 

 
Jorden ska brukas och vårdas på ett sådant sätt att den är en beboelig plats 
även för kommande generationer. Jorden tillhör alla, enligt Lena. Pastorerna 
talar en hel del om att ta ansvar för jorden, men de förklarar inte närmare vad 
de menar med det. Argumenten för att vårda jorden finner pastorerna i pre-
dikotexten och andra bibelord. 

Kyrkan ska stå på de svagas sida, anser pastorerna. Det innebär, som 
Lena uttrycker det, att ömma för dem som inga andra ömmar för och att ge 
röst åt de ohörda. Inte heller här säger pastorerna något om vilka det är som 
är svaga, hur det onda kan avslöjas eller hur Guds rike ska gestaltas. Orden 
är vaga och lämnar i bästa fall tolkningen öppen till lyssnarna. 

Den sista aspekten av församlingens ansvar för det gemensamma handlar 
om att församlingen ska ge sitt stöd till makthavare. De som regerar och 
fattar viktiga beslut ska stödjas i ord, bön och handling.  

 
I våra böner i församling och enskild be för vår värld, de styrande och be om 
hjälp att se mitt ansvar i detta (Lena 79). 

 
För kristna är det, enligt pastorerna, en kallelse att ge sitt stöd till maktha-
varna. På den här punkten är pastorerna delvis konkreta. Kristna ska be för 
makthavare, men hur församlingen i övrigt ska ge sitt stöd till makthavare 
lämnas obesvarat. 

8.2.5 Sammanfattning 
När pastorerna talar föreskrivande om samhället handlar det främst om indi-
videns ansvar. Pastorerna betonar individens ansvar mer än församlingens. 
Ett stort ansvar läggs på individen i att både ta ansvar för sin medmänniska 
och för det gemensamma, att delta i det politiska arbetet, bilda opinion, samt 
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att lyda lagar och betala skatt. Det är inte lika viktigt att församlingen som 
kollektiv tar ansvar för samhället som det är för individen. Församlingens 
uppgift är att fortsätta bedriva den verksamhet som redan bedrivs och på det 
sättet ta ansvar för enskilda människor och i mer allmänna ordalag arbeta för 
det goda och kämpa mot det onda, ta ansvar för jorden och stå på de svagas 
sida.  

De skillnader som finns i de olika ansvarsdimensionerna är att fler kvin-
nor än män talar om individens ansvar för sin medmänniska och att de som 
predikar över Matt 22 talar mindre om individens ansvar för sin medmän-
niska än de som predikar över de övriga predikotexterna. När det gäller indi-
videns ansvar för det gemensamma finns flera skillnader i fråga om ålder, 
moraluppfattning, sexualmoral, skapa eller följa regler, boendeort och predi-
kotext. Ansvardimensionen ”församlingens ansvar för det gemensamma” 
uppvisar ålders- och boendeortsskillnader. 
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KAPITEL 9 

Samhället i religionen 
I kapitel 2 diskuterades religionens roll i samhället. Det är nu dags att utifrån 
resultaten från enkäten i kapitel 7 och från bearbetningen av predikningarna i 
kapitel 8 diskutera samhället i religionen när det gäller pastorernas samhälls-
bild och syn på kristet samhällsansvar. 

I det här kapitlet görs en tematisk analys av enkät- och predikomaterialet. 
Först behandlas den variation som finns i materialet som innebär att det kan 
sägas finnas många röster, men denna variation skapar inte ett gemensamt 
mönster. Därefter diskuteras pastorernas samhällsbild och sist deras syn på 
kristet samhällsansvar. 

9.1 Flera röster utan mönster 
För att ta reda på vem eller vilka som säger vad i predikan och vilka faktorer 
som kan påverka eller samvariera med predikan, har ett antal variabler från 
enkätmaterialet samkörts med predikomaterialet. På så sätt har ett finmaskigt 
nät av uppgifter erhållits. Det karaktäristiska för resultaten av denna analys 
är att det visserligen finns en variation inom materialet, men att denna varia-
tion inte bildar något mönster, det vill säga att trots den omfångsrika under-
sökningen har inte någon bakomliggande faktor hittats. Det är inte så att man 
generellt kan tala om att de kvinnliga pastorerna predikar annorlunda än 
männen eller att de yngre predikar annorlunda än de äldre.  

Pastorernas samstämmighet kan förklaras med att de ingår i ett gemen-
samt värdesystem och med interaktionen mellan SMF och samhället. Resulta-
ten relateras också till spänningen mellan individualism och kollektivism. 

9.1.1 Faktorer som inte påverkar eller samvarierar 
En genomgående strategi i undersökningsförloppet har varit att identifiera 
variabler som sedan de båda materialen, predikningarna och enkäten, prövats 
mot. Om variablerna identifierats i prediko- eller enkätmaterialet spelar ing-
en större roll, så länge de för det första bidrar till att belysa vad som sägs i 
predikningarna och för det andra vad som kan ligga bakom det som faktiskt 
sägs. I avsnitt 5.1.2 redogjordes det för ett antal faktorer som, utifrån tidigare 
predikoforskning eller annan forskning som är relevant för ämnet, skulle 
kunna påverka eller samvariera med det som sägs i predikan. 

Den första faktorn är kön. Redan den teoretiska genomgången i kapitel 
fem visade att det inte var givet att en könsanalys innebar skillnad mellan 
kvinnor och män. Det var även möjligt att likheterna mellan könen var större 
än skillnaderna, ett faktum som gjort sig gällande i den här undersökningen.  
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Den variation som finns i enkätmaterialet är att kvinnorna i undersök-
ningen är yngre än männen, att alla manliga pastorer är gifta och har barn, 
medan en del av de kvinnliga pastorerna är ogifta och en del är gifta, utan 
barn. Nästan alla de kvinnliga pastorerna har någon annan yrkeserfarenhet, 
vilket bara hälften av männen har. Detta leder till att kvinnorna är äldre än 
männen när de ordineras. Alla männen har utbildats på SMF:s egen pastors-
utbildning, medan en tredjedel av kvinnorna har valt en annan pastorsutbild-
ning. När pastorerna väl kommit in i pastorsyrket upphör så gott som alla 
skillnader, förutom när det gäller hur ofta pastorerna predikar. De kvinnliga 
pastorerna predikar inte lika ofta som de manliga. När det gäller frågor om 
predikan och värderingar svarar kvinnor och män lika. Det hade varit rimligt 
att frågor om predikan och värderingar hade uppvisat någon sorts variation 
mellan könen, med tanke på att urvalet konstruerats för att få en så stor 
spridning som möjligt. Ändå är det samstämmigheten som är framträdande.  

Även predikomaterialet präglas av en likhet mellan kvinnor och män. De 
har samma mörka samhällsbild och tar i stort sett upp samma ämnen om 
samhället. Den innehållsliga skillnad som finns handlar om att det bara är 
kvinnor som talar positivt om sociala relationer. Kvinnor och män talar ock-
så på ett liknande sätt om samhällsansvar. Både de kvinnliga och manliga 
pastorerna betonar individens ansvar mer än församlingens. Däremot finns 
två kvantitativa skillnader. Kvinnor talar mer än män om ett individens an-
svar för sin medmänniska och mindre än männen om församlingens ansvar 
för det gemensamma. 

Jag vill hävda att dessa skillnader inte bildar något mönster och att kvinn-
liga och manliga pastorer i den här undersökningen är mer lika än olika. 

En annan faktor som skulle kunna påverka eller samvariera med innehål-
let i predikningarna är ålder. Tidigare forskning har visat att ålder eller 
generationstillhörighet är en vattendelare mellan olika värderingar (se 
Inglehart 1977 och 1990, Pettersson 1991, 1992a och 1992b, Ester 1994, 
Pettersson & Riis 1994). Ingleharts (1977) teori om den tysta revolutionen 
grundas på att det finns värderingsskillnader mellan olika generationer. 
Dessa värderingsskillnader har mätts på internationell nivå (Inglehart 1977), 
mellan olika generationer nationellt (Pettersson 1994) och mellan olika 
grupper inom ett och samma land (Pettersson 1992a och b). Resultaten är 
desamma, att ålder är en viktig grund för värderingsskillnader.  

Urvalsförförandet i den här undersökningen är inte detsamma som i de 
olika värderingsundersökningar som behandlats, vilket utesluter direkta jäm-
förelser. Trots detta uppvisar enkätsvaren att pastorerna är så gott som sam-
stämmiga när det gäller att de både vill följa och skapa regler. Det finns inga 
skillnader som vare sig kan härröras till ålder eller någon annan bakgrunds-
variabel. Detta förhållande stämmer inte med tidigare värderingsundersök-
ningar (Pettersson 1991 s 165) där de äldre hellre ville följa regler och de 
yngre varken ville följa eller skapa regler. De kvantitativa skillnader som 
finns i predikomaterialet är att de yngre pastorerna (26–45 år) talar mer om 
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gemenskap eller bristen på denna än de äldre (46–65 år). Dessutom talar de 
äldre pastorerna mer om individens ansvar för det gemensamma än de yngre, 
ett resultat som inte heller stämmer med teorin om den tysta revolutionen 
som beskriver äldre människor som mer kollektivistiska än de yngre (Pet-
tersson 1992a s 54 ff) 

I övrigt finns inga skillnader som kan hänföras till generationsskillnader. 
Resultaten i den här undersökningen stöder därmed inte teorin om den tysta 
revolutionen, vilket kan bero på att urvalet är så speciellt att det inte är att 
vänta sig att finna likhet med tidigare undersökningar eller att pastorerna i 
SMF skiljer sig från svenska folket. En annan orsak kan vara att en generell 
teori som bygger på stora datamängder inte är överförbar på ett litet material 
från individer som får antas vara vana vid att resonera kring värderingsfrå-
gor. Jag anser att det är mer rimligt att resultaten antyder att en specifik kon-
text som SMF kan vara ett undantag till de värderingsmönster som finns i 
övrigt i samhället än att materialet är så annorlunda att det inte går att vänta 
sig vare sig likheter eller skillnader. 

En tredje faktor som skulle kunna uppvisa variation i materialet är trosin-
riktning och bibelsyn. Det hade varit troligt både utifrån föreställningen om 
att SMF är mångfaldens samfund och från tidigare forskning att pastorerna 
både hade olika bibelsyn och trosinriktning, samt att dessa olika uppfattning-
ar skulle få genomslag i predikningarna. Resultaten i enkäten visar på en stor 
samstämmighet i dessa frågor.  

De allra flesta pastorerna, 28 av 30, har en förnyelseinriktad tro, det vill 
säga att de vill föra in nya element i tron. Orsaken till att förväntade skillna-
der inte dyker upp kan vara att enkätfrågorna varit otillräckligt precisa för att 
fånga in skillnaderna och/eller att de speciella omständigheterna vid urvals-
dragningen spelar in, men det är också möjligt att förväntningarna varit orea-
listiska. Kanske SMF är enhetlighetens, inte mångfaldens samfund. 

Tjugosex av trettio har också en religiös hermeneutisk bibelsyn, som in-
nebär att man tolkar bibeln symboliskt och icke-traditionalistiskt. Analysen 
av de båda faktorerna visar att bibelsyn och trosinriktning samvarierar. En 
mer fundamentalistisk bibelsyn hör ihop med en mer traditionell tro. Vid en 
analys av hur bibelsyn och trosinriktning påverkar eller samvarierar med 
pastorernas värderingar uppvisas en skillnad i fråga om bibelsyn. De pastorer 
som har en mer fundamentalistisk bibelsyn har en mer regelorienterad mo-
raluppfattning. Trosinriktning samvarierar med yrkeserfarenhet, teologisk 
skola och privatmoral. De pastorer som har någon yrkeserfarenhet, har utbil-
dats på någon annan teologisk skola och som har en mer tillåtande privatmo-
ral har en mer förnyelseinriktad tro. I övrigt ger varken bibelsyn eller trosin-
riktning något genomslag i de resterande moralfrågorna eller i synen på 
medborgerlighet. Denna samstämmighet får också genomslag i predikning-
arna. I dem finns inget som tyder på att olika bibelsyn och trosinriktning 
påverkar eller samvarierar med det som sägs i predikningarna om samhälle 
och samhällsansvar. Det finns visserligen till viss del en mångfald, om man 
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uttrycker sig generöst, hos pastorerna på ett personligt plan, men den får 
inget genomslag i predikningarna. Därmed kan bilden av SMF som mångfal-
dens samfund ifrågasättas och de skillnader som uppvisats i tidigare forsk-
ning finner inget större stöd i den här undersökningen. Bygger också denna 
enhetlighet på metodförutsättningar? Är detta resultat en metodartefakt? Mitt 
svar är nej. Predikningarna har visserligen kodats och analyserats mening för 
mening, men i hela analysprocessen har varje menings predikosammanhang 
beaktats. 

En fjärde faktor som skulle kunna påverka eller samverka med predikan 
är pastorsutbildning. Det är troligt att olika teologiska utbildningar både har 
olika undervisning i trosfrågor och samhällssyn och drar till sig olika blivan-
de pastorer, men i enkätmaterialet är det bara ett fåtal variabler som uppvisar 
signifikanta skillnader. Teologisk skola samvarierar med trosinriktning. De 
pastorer som utbildats sig på någon annan skola än SMF:s egen har en mer 
förnyelseinriktad tro än de som utbildats inom SMF. Pastorerna som utbildats 
inom SMF har också en mer pessimistisk syn på samhällsutvecklingen än de 
som gått på någon annan skola. I övrigt finns inga större skillnader mellan de 
olika utbildningarna. 

En femte faktor skulle kunna vara partisympatier. Tidigare forskning har 
visat att partisympatier är en viktig indikator på värderingsskillnader (Pet-
tersson & Magni 1976), men varken fördelningen mellan olika partier eller 
mellan det socialistiska och borgerliga blocket gav några som helst skillna-
der. 

En sjätte faktorn skulle kunna vara församlingstyp. I Wallgren Hemlins 
(1997) undersökning var församlingstyp en faktor som skilde prästernas 
predikningar åt. Församlingstyp eller närmare bestämt boendeortens storlek 
var i den här undersökningen ett av urvalskriterierna för att få en så stor va-
riation i materialet som möjligt, se avsnitt 6.4. Analysen av enkätmaterialet 
uppvisar inga nämnvärda skillnader som kan hänföras till församlingstyp. 
Däremot finns i predikomaterialet två signifikanta skillnader. De pastorer 
som bor i storstad eller större stad talar mer om individens och församling-
ens ansvar för det gemensamma än de pastorer som bor i en mindre stad, 
mindre samhälle eller på landsbygden.99 Därutöver samvarierar inte boende-
ort och predikoinnehåll med varandra.  

En sjunde faktor som kan samvariera eller påverka predikan är yrkeserfa-
renhet. Det är möjligt att arbetserfarenhet från andra områden än kyrkan ger 
insikter och erfarenheter som påverkar pastorernas värderingar och tro. Ana-
lysen av enkäten visar att de kvinnliga pastorerna oftare har någon yrkeserfa-
renhet än männen. De pastorer som har någon yrkeserfarenhet har en mer 
förnyelseinriktad tro, en mer situationsinriktad moraluppfattning, en mer 
tillåtande privat- och sexualmoral än de som inte har någon yrkeserfarenhet. 

---------------------------------------------- 
99 Individens ansvar för det gemensamma: t=1,73, df=28, p=0,095 och församlingens ansvar 
för det gemensamma: t=2,00, df=28, p=0,055. 
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Dessa skillnader i tro och värderingar ger dock inga utslag i predikningarna. 
Yrkeserfarenhet ger inte överhuvudtaget något genomslag i predikningarna. 

Det kan tyckas som om denna uppräkning av hur de olika faktorerna får 
genomslag i enkät- och predikomaterialet tyder på att det finns ett flertal 
skillnader, men de utgör bara en bråkdel av alla de olika sorteringar som 
gjorts av materialet. Bara i tabell 26 finns 196 olika kombinationer och 27 av 
dem uppvisar signifikanta skillnader, cirka 14 %. Dessutom har ytterligare 
sorteringar genomförts som inte gett några skillnader. Detsamma gäller för 
predikomaterialet. Både innehållsliga och kvantitativa skillnader har sökts, 
men bara ett fåtal har uppvisat skillnader. De få skillnader som finns i mate-
rialet är inte strukturerade efter kända faktorer. Pastorerna i undersökningen 
kan istället beskrivas som en samstämmig kör i fråga om tro, värderingar, i 
sin bild av samhället och syn på vad kristet samhällsansvar innebär.  

Från denna likhet finns det en predikan som sticker ut och det är Hildas. 
Hilda är i åldern 26–35 år. Hennes predikan avviker på två sätt; dels till sin 
form och dels från andra predikningar som hålls i samma liturgiska kontext. 
Predikan är hållen i en gudstjänst för alla åldrar, vilket gäller för flera pre-
dikningar i materialet, men Hildas predikan liknar inte någon av de andra 
predikningarna som hålls i gudstjänster för alla åldrar. Det som gör predikan 
så speciell och avvikande är att den består helt och hållet av en berättelse. 
Hilda berättar om Lången och Sunka och deras resa till Sunkas pappa i 
Stockholm. Berättelsen har många bottnar och tolkningen överlåts till lyss-
naren. 

Det finns naturligtvis fler pastorer som i sina predikningar inkluderar be-
rättelser, vilka tydliggör predikans budskap. Korta berättelser som tolkas i 
predikan är en vanlig predikoföreteelse. Däremot har ingen av dem som 
skrivit om homiletik eller forskat kring predikan diskuterat att en berättelse 
kan utgöra en hel predikan och vara predikan i sig.100 Detta gör den avvikan-
de predikan ännu mer avvikande. 

En analys av enkätsvaren visar att Hilda inte i någon högre grad avviker 
från de andra pastorerna i fråga om tro och värderingar och förklaringen till 
att Hildas predikan avviker ligger utanför det som analyserats i den här 
undersökningen. 

Trots att Hildas predikan är så avvikande är den till sitt innehåll delvis lik 
de andra predikningarna. När Hilda i berättelsens form talar om hur männi-
skor har det i Sydafrika lyfts fattigdom, sjukdom och analfabetism fram. 

 

---------------------------------------------- 
100 Den homiletiska eller forskningsrelaterade litteratur som jag åsyftar är: Eldebo (1995), 
Hognestad (1978), Ingebrand (1973), Larsson (1994), Lönnebo (1977), Wallgren Hemlin 
(1997) och Jarl Kerzar (1999). 
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− Ja, och då måste vi ta oss igenom små byar där de fattigaste fattiga bor, sa 
Sunka som tänkte på vad ledarna hade berättat om på scouterna om männi-
skorna i Sydafrika. Att det fanns många fattiga, men också en del som var 
rika. 
− I de byarna bor folk i skjul som de har snickrat ihop av gamla plåtbitar, 
trälappar och plast som de har hittat på soptippen. När vi går genom byarna 
tittar folk konstigt på oss eftersom de aldrig har sett vita människor gå ige-
nom där innan. Bybarnen springer runt omkring oss och pratar i munnen på 
varandra.  
− När vi har rest ett tag så ramlar vår guide plötsligt ner för ett stup och bry-
ter benet. Lången blev ivrig. Då måste vi stanna i en av byarna tills han blir 
frisk. Eftersom jag också är doktor så kan jag gipsa ihop benet på guiden och 
sen medan vi väntar på att han ska bli bra så kan jag hjälpa alla i byn som är 
sjuka. 
Och eftersom jag är lärare, sa Sunka. Så kan jag hjälpa alla barnen och lära 
dem och läsa. Men först måste vi lära oss deras språk (Hilda 34–50). 
 

Hilda, liksom de andra pastorerna, beskriver människor med problem och 
problemrelaterade företeelser. Lösningen på problemen i Hildas berättelse 
blir att individer ska dela med sig, en lösning som också de övriga pastorerna 
förespråkar. 

 
− Eftersom de är så fattiga så kanske vi måste dela med oss av allt som vi har 
med oss, sa Lången. Vad tror du att de behöver där borta i Sydafrika, jag me-
nar så att vi kan ta med oss allt innan vi åker? 
– Jag tror att det var så att innan vi åkte så hade vi skrivit brev till honom som 
var vår guide och frågat och så hade vi med oss sånt som vi skulle kunna be-
höva. Man kan inte bara komma och ge, utan man måste ju först ta reda på 
vad människorna där säger, sa Sunka.  
− Ja, det är ju därför vi skrev brevet på scouterna, du vet (Hilda 56–63). 
 

I Hildas berättelse berättar inte bara barnen om hur de skulle vilja hjälpa 
människor i Sydafrika, de praktiserar också sin hjälpsamhet när de kommer 
fram till Stockholm genom att ge en uteliggare en korv med potatismos. 
Hildas predikan är alltså avvikande i sin stil, men inte i sitt innehåll. 

9.1.2 Ett missionsförbundiskt värdesystem 
Hur kan denna variation utan mönster förklaras? Den variation med begrän-
sad omfattning som finns i mitt material mellan pastorerna är av ett sådant 
slag att den kan sägas återspegla ett system. Tidigare har SMF beskrivits som 
ett symboliskt universum. Ett symboliskt universum innehåller gemensamma 
värderingar och teorier som för det mesta förmedlas av experter. För att ett 
universum ska fungera som meningsskapande och verklighetsförklarande 
kan man anta att det krävs en relativt enhetlig grundsyn hos experterna. 
Pastorerna, experterna inom SMF, delar i huvudsak värderingar och förmed-
lar dessa på likartade sätt i predikan. De ingår i ett system, ett missionsför-
bundiskt system, som snarare innebär enhetlighet än mångfald, trots att 
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mångfald och öppenhet är honnörsord inom SMF. Halvardson skriver att SMF 
av sina företrädare gärna framställs som ”mångfaldens samfund”. Med det 
menas att SMF omfattar olika uppfattningar om bland annat kyrkans uppdrag, 
bibelsyn och teologisk orientering (1991 s 13). Detta missionsförbundiska 
värdesystem innebär att sociologiska bakgrundsfaktorer som i andra sam-
manhang ofta leder till skillnader i uppfattning saknar betydelse. 

9.1.3 Pluralism och samstämmighet  
En förklaring som getts till den samstämmighet som finns i undersökningen 
är att pastorerna ingår i ett gemensamt värdesystem, ett gemensamt symbo-
liskt universum, en förklaring som framför allt handlar om den interna struk-
turen inom SMF. En annan förklaring kan sökas i interaktionen mellan SMF 
och det omgivande samhället. Vilka omständigheter inverkar konsoliderande 
på ett värdesystem av den karaktär som finns inom SMF? 

Det är möjligt att det finns ett samband mellan yttre och inre omständig-
heter och värdepluralism.101 Till de yttre omständigheterna hör 
medlemsminskning, minskad relevans i det omgivande samhället eller med 
andra ord den sekulariseringsprocess som även påverkar SMF. När allt färre 
människor omfattar SMF:s meningssystem och ideologi kan man anta att det 
inre trycket ökar på att de religiösa företrädarna ska ha en enad front, ett 
förhållningssätt som kan beskrivas som ”enade vi stå, söndrade vi falla”. I 
tider av medlemsökning och en ökad relevans i samhället är det troligt att det 
inre trycket på konformitet minskar och utrymmet för värdepluralism och 
individualitet ökar. På det sättet samverkar yttre och inre omständigheter 
med varandra.  

Sekularisering i form av att religionens betydelse minskar skulle kunna 
medföra att det inre trycket på konformitet i fråga om tro och värderingar 
ökar och att det gemensamma värdesystemet stärks. Undersökningen är be-
gränsad till ett mättillfälle, vilket innebär att det inte är möjligt att uttala sig 
om värdepluralismen minskat eller ökat över tid, bara att ett positivt sam-
band mellan sekularisering och låg nivå av pluralism föreligger. 

Likheten inom urvalsgruppen är en företeelse som inte motsvarar den 
pluralism som annars finns i samhället. Pettersson (2000) har undersökt om 
det finns en moralisk pluralism i Norden och konstaterar att det generellt 
finns en moralisk pluralism som innebär att människor utgår från olika krite-
rier när de tar ställning i konkreta moraliska sakfrågor (2000 s 250). Den 
ökande pluralismen i bland annat det svenska samhället är dock inte någon 
entydig process. Det finns också processer som antyder en ökad konvergens 
av värde- och moralsystem. Pettersson nämner till exempel att kvinnors och 
mäns ökade gemensamma erfarenheter från arbetslivet kan leda till att de i 

---------------------------------------------- 
101 Med pluralism åsyftas ett erkännande och en acceptans av en mångfald i moral, livsåskåd-
ning och religion (Riis 2000 s 252). 
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större utsträckning får ett gemensamt värde- och moralsystem (2000 s 198 
ff).  

9.1.4 Individualism och samstämmighet 
I kapitel 2 diskuterades individualisering som en del i den sociala föränd-
ringsprocessen. Individualisering definierades bland annat som att individen 
blir mer urskild från den sociala gruppen, får större autonomi och möjlighet 
till utvecklandet av egna värderingar och normer. I exempelvis det svenska 
samhället är individualiseringstendensen tydlig. 

Undersökningen visar att pastorerna har en hållning som kan ses som re-
sultat av en individualisering, nämligen en individualistisk sådan. I enkäten 
instämde de i påståenden om att det är viktigt att påverka andra om det man 
själv tycker är rätt och riktigt. Pastorerna instämde också i att det är viktigt 
att ha en stor valfrihet i sitt eget liv och att en arbetstagare inte automatiskt 
måste följa arbetsledningens instruktioner. I predikningarna lokaliserade 
pastorerna främst samhällansvaret på enskilda kristna, individen och i mind-
re grad på församlingen, det vill säga kollektivet.  

Trots denna individualistiska hållning kan man inte i materialet skönja 
någon större individualism i bemärkelsen att enskilda pastorer blir mer ut-
skilda från den sociala gruppen, utvecklar en större autonomi eller egna vär-
deringar som inte nödvändigtvis överensstämmer med den övriga gruppen 
pastorer. Pastorerna agerar i hög grad som om de vore ett kollektiv som 
sjunger i kör, trots den personliga individualistiska hållningen och synen på 
kristet samhällsansvar. Det finns därmed en tydlig spänning inom materialet 
mellan individualism och kollektivism. 

9.2 Jorden är mörk och svart 
Pastorernas samhällsbild kan sammanfattas med orden: ”Jorden är mörk och 
svart.” Orden kommer från Niklas predikan. Han kritiserar de två diken som 
ofta andra förkunnare hamnar i. 

 
Jag tycker att det finns två diken att hamna i. Ett är de där man bara betonar 
att vi kristna är pilgrimer och främlingar här på jorden. Vi tillhör himmelriket 
och skall inte bry oss så mycket om det jordiska. Jorden är mörk och svart. Vi 
skall visserligen sköta oss, vara lydiga mot överheten, arbeta, betala skatt och 
gå och rösta när det är val men det viktiga är att vi arbetar för att människor 
skall bli frälsta. De menar att vi inte får ägna för mycket kraft åt de jordiska 
eftersom att jorden ändå snart skall gå under. Jag hörde en predikan en gång 
där predikanten sa: ”Vi sysslar inte med miljö och sälar. Vi räddar själar.” 
Ett annat dike är de som bara betonar att vi måste bygga upp Guds rike på 
jorden. Guds rike kommer inte om inte vi ser till att göra det själva. Frälsning 
är för dem att alla människor får det lika bra standardmässigt här på jorden. 
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Tron på himlen är för dem en tom utopi som gör att människor inte tar sig i 
kragen och lyfter sig ur sin misär. Himlen måste vi själva bygga upp här och 
nu (Niklas 32–42). 

 
Niklas vill undvika att hamna i något av dikena genom att presentera en syn-
tes mellan Gud och världen. 

 
Jag tror att sanningen ligger någonstans mitt emellan. Vi skall söka vårt lands 
och världens bästa. Gudsrikestanken är något vi skall försöka att förverkliga 
så långt det är möjligt. ”Jag vill att världen skall bli vackrare för att jag lev-
de.” Jag tror att det är en vision vi alla kan ha. Jag är övertygad om att Guds 
frälsning inte bara gäller själen, den gäller kroppen och hela skapelsen (Nik-
las 43–48). 
 

Samtidigt som Niklas vill finna ett annat förhållningssätt till relationen mel-
lan Gud och världen än en dikotomisk, beskriver han samhället i enbart ne-
gativa termer. Han talar om våld och politikers missbruk av de offentliga 
medlen och hans beskrivningar går trots allt ut på att jorden är mörk och 
svart. Den sammantagna bilden av vad Niklas och de övriga pastorerna säger 
om samhället är just att jorden är mörk och svart. 

I kapitel 7 och 8 har det redogjorts för pastorernas tro och värderingar i 
fråga om samhället både på ett personligt plan, i enkätform, och i det offent-
liga rummet, i predikan. Det är nu dags att diskutera de båda materialen till-
sammans, söka konvergenser och divergenser inom materialet och i jämfö-
relse med tidigare undersökningar, samt att relatera resultaten till de teorier 
som behandlats i kapitel 2–5. 

Vad säger pastorerna om samhället? Hur hör pastorernas samhällsbild 
ihop med SMF:s ideologi och religionssociologins karaktäristik av SMF som 
denomination? Anser pastorerna att det är viktigt att ta upp samhällsfrågor i 
predikan och varifrån hämtar de sin samhällsbild? Dessa frågor kommer att 
besvaras och pastorernas samhällsbild diskuteras med utgångspunkt från 
avsaknaden av en religiös tolkning. 

9.2.1 Vad som sägs och hur det sägs 
I enkäten ställdes frågan om vilka ämnen som pastorerna någon gång tagit 
upp i predikan under det senaste året. De ämnen som pastorerna berörde 
mest under ett år var frågor om kommersialism, och frågor som kan sägas 
handla om rättvisa, det vill säga den globala situationen, social utslagning, 
U-hjälp och biståndsfrågor, samt rasism, segregation och främlingsfientlig-
het. Minst berördes frågor om kriminalitet, jordbrukspolitik och landsbygds-
frågor, biomedicinsk forskning och genetik, samt privatmoraliska frågor, det 
vill säga teman som homosexualitet, alkohol och droger, abort och fosterdia-
gnostik. En nackdel med frågeställningen i enkäten var att den bara handlade 
om vad som tagits upp och inte hur de olika ämnena tagits upp.  
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I predikomaterialet blir det emellertid tydligt hur pastorerna berör de oli-
ka ämnena och en fråga inställer sig om hur enkätuppgifterna korresponderar 
med predikomaterialet. Det är visserligen skillnad mellan vad som berörs 
under ett år och vad som sägs under en specifik söndag och det är inte rim-
ligt att allt som berörs under ett år kan beröras under en söndag, men det är 
ändå troligt att en viss korrespondens föreligger. När pastorerna talar om 
samhället i predikan finns tre teman som handlar om rättvisa eller snarare 
avsaknad av rättvisa: orättvisa, fattigdom och främlingskap. Någon enstaka 
mening finns även om jämlikhet, droger, miljö, arbete och arbetslöshet. 
Rättvisa eller dess motsats orättvisa är inget centralt tema i pastorernas sam-
hällsbeskrivningar. Överhuvudtaget finns det inga teman i fråga om samhäl-
let som är gemensamma för en större grupp pastorer. Det karaktäristiska för 
pastorernas samhällsskildringar är istället att pastorerna har en så gott som 
genomgående mörk samhällsbild.102 De anser med andra ord att jorden är 
mörk och svart, oavsett om de talar om samhällsföreteelser på makro-, meso- 
eller mikronivå. Ofta riktas denna samhällskritik mot de beslutande organen 
i samhälle på stats-, landstings- och kommunnivå. Pastorerna kritiserar för 
det första staten för att den drar en gräns mellan stat och religion, för att den 
vill att religionen privatiseras. Samtidigt som staten vill förlägga religionen i 
den privata sfären överskrider gränserna och vill inta Guds roll i människors 
liv. Pastorerna kritiserar också staten för dess ekonomiska förvaltning av 
skattemedlen. Politiker och beslutsfattare missbrukar sin ställning när de 
minskar resurserna till sjukvården, något som också får konsekvenser för 
vård och omsorg på landstings- och kommunnivå. För det andra kritiseras 
samhällets ekonomiska organisering av pastorerna. De ekonomiska krafterna 
bidrar till ett samhälle där allt mäts i pengar och som skapar oro för indivi-
den, konkurrens inom den offentliga sfären och exploatering av jordens re-
surser. För det tredje riktar sig kritiken av samhällets sociala organisering 
mot bristen av sociala relationer som tar sig uttryck som trasighet och brus-
tenhet, att människor inte blir sedda, i fångenskap och främlingskap, kon-
flikträdsla och konkurrens. 

Ett undantag bland alla de pastorer som har en mörk samhällsbild är 
Tyra. Tyra har fler beskrivande utsagor om samhället än genomsnittet, 22 % 
av hennes predikan innehåller deskriptiva utsagor om samhället, och det hon 
talar mest om är sociala relationer. Tyra predikar över Matt 12 och väver 
samman återberättandet av predikotexten, en sångstrof, en lång exempelbe-
rättelse, tal om dopet, relationer och samhällsansvar med varandra.  

Det som gör Tyra annorlunda är att hon lyfter fram det ljusa; värdet av 
sociala relationer. Vad kan påverka Tyras samhällsbild? I enkäten fram-
kommer att Tyra sympatiserar med det socialistiska blocket, har en religiös 

---------------------------------------------- 
102 Anledningen till att ordet samhällsbild används är att det inte är troligt att en enstaka pre-
dikan kan rymma en pastors hela samhällssyn, utan en pastor kan ha många samhällsbilder 
som tillsammans bildar en samhällssyn. 
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hermeneutisk bibelsyn, en förnyelseinriktad tro, är utvecklingsoptimist, har 
en strikt samhällsmoral och en tillåtande privat- och sexualmoral, att hon 
hellre vill skapa än följa regler och att hon har utfört flera politiska handling-
ar. Dessa faktorer gör dock inte Tyra unik, det är åsikter, trosinriktning och 
värderingar som hon delar med flera i urvalsgruppen. En möjlig förklaring 
till att Tyras predikan är så annorlunda är den liturgiska formen, att den är 
hållen i en gudstjänst med barndop. Denna liturgiska form skulle kunna leda 
till att det i predikan känns viktigt att lyfta fram det positiva i det mänskliga 
livet, människors beroende av varandra. En annan förklaring är valet av pre-
dikotext, att predikotexten från Matt 12 visar mer på hopp än de andra predi-
kotexterna. Den första förklaringen verkar dock rimligare än den andra, ef-
tersom Tyra inte är ensam om att predika om Matt 12, men ensam om den 
ljusare samhällsbilden. 

I övrigt delar pastorerna den mörka samhällsbilden oavsett kön, ålder, ci-
vilstånd, tro, värderingar och andra möjliga bakgrundsfaktorer. Denna mörka 
samhällsbild överensstämmer till stor del med tidigare forskning. Ingebrand 
(1973) konstaterar att ett genomgående tema i predikningarna är att världen 
är mörk. Mörkret tar sig i uttryck av synd, fattigdom, svält, hunger, krig och 
girighet. Det enda som kan skingra detta mörker är den kristna tron (1973 s 
119 f). Det finns stora likheter i samhällsbilden mellan pastorerna i SMF i 
denna undersökning på 1990-talet och prästerna i Svenska kyrkan på 1970-
talet. Oavsett decennium och samfund betonas samhällets brister och baksi-
da.  

Det finns också likheter mellan min undersökning och Almers (1999) 
forskning. Han kommer fram till att predikningarna hållna av prästerna i 
Svenska kyrkan på 1990-talet saknar politisk och social reflektion, samt 
samtidsanalyser (1999 s 189 f). Detsamma kan sägas om materialet i min 
undersökning. Pastorerna talar visserligen om dagens samhälle, men de var-
ken analyserar eller reflekterar över det. De försöker inte att finna orsakerna 
till de problem som de uppfattar finns i samhället. Man kan givetvis ifråga-
sätta om det är predikans uppgift att analysera dagens samhälle, men det 
finns homiletiker som företräder en sådan linje, till exempel Lönnebo (1977) 
och Eldebo (1995). Även i den definition av predikan som ges i den här un-
dersökningen (se avsnitt 5.2.5) betonas att det ingår i predikan att anknyta 
till lyssnarens samtid och livssituation. I undersökningens predikningar är 
utsagorna om samhället ofta universella och tidlösa, vilket gör dem väldigt 
allmänna. Därmed försvagas predikan anknytning till samtiden. 

Pastorerna i den här undersökningen skiljer sig däremot från den prästun-
dersökning i Härnösands stift som Bäckström m.fl. (1994) har gjort. I svaren 
lyfte prästerna fram både det som var positivt och negativt i samhällsutveck-
lingen och individens utveckling. Här finns skillnader mellan undersökning-
arna. Bäckström m.fl. undersökning bygger på enkätfrågor, mina resultat 
kommer från ett predikomaterial. Det är möjligt att pastorerna, om de ställts 
inför samma frågor, också hade kommit med exempel på både vad som var 
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positivt och negativt. När pastorerna har möjlighet att helt fritt, utan att bli 
ställda inför vissa frågeställningar, beskriva dagens samhälle i predikan blir 
bilden betydligt mörkare än vad som är fallet i Bäckström m.fl. undersök-
ning. Pastorerna tar visserligen upp teman som Bäckström m.fl. nämner: 
ökade sociala klyftor, ekonomi, våld, rasism och ensamhet, men de nämner 
inte ämnen som religiös öppenhet, valfrihet, ökad demokrati, individualis-
mens positiva sidor och behov av andlighet (1994 s 156 ff). 

9.2.2 Samhällsbildens koppling till predikotexten 
En fråga som inställer sig i det här sammanhanget är kopplingen mellan 
predikotext och samhällsbild? Ger olika predikotexter olika samhällsbilder? 
Frågan har redan delvis besvarats genom att samhällsbilden har beskrivits 
som genomgående mörk med endast ett undantag, Tyra. Pastorernas sam-
hällsbild har analyserats utifrån de olika predikotexterna och inga innehålls-
liga skillnader, utöver Tyras predikan, kan skönjas i predikomaterialet. Oav-
sett predikotext är samhällsbilden mörk. Däremot finns en kvantitativ skill-
nad. De pastorer som predikar över Matt 22 talar mer om staten än de som 
predikar över de övriga predikotexterna. De som predikar över de övriga 
predikotexterna talar mer om marknaden och om sociala relationer och bris-
ten på dessa.103 Denna skillnad har dock inget med innehåll att göra, bara 
mängden meningar om de olika ämnena. 

9.2.3 Samhällsbildens koppling till SMF:s ideologi, SMF som 
folkrörelse och denomination  
Anknyter denna mörka samhällsbild till den ideologi som finns i SMF på 
olika nivåer och de egenskaper som ligger bakom folkrörelse- och denomi-
nationstanken? 

I kapitel 3 diskuterades SMF som folkrörelse. Folkrörelsetanken bygger 
på en kollektiv vilja till förändring, det Halvardson benämner mobiliserande 
och solidarisk. Solidarisk innebär att målen ligger bortom medlemmarnas 
och rörelsens egenintressen och med mobiliserande avses att rörelsens resur-
ser ligger i medlemmarnas engagemang (1991 s 37). Bakom en sådan tanke 
finns rimligtvis en föreställning om att samhället kan bli bättre. Däremot 
sägs inget om utgångsläget, om man anser att samhället är bristfälligt och 
därför behöver förändras eller om samhället visserligen är bra, men att det 
ändå kan förändras till att bli ännu bättre. De exempel som getts i kapitel 3 
på vad denna vilja till förändring bestod av visar att SMF som folkrörelse, 
både vid förra sekelskiftet och innevarande, ville åstadkomma en förändring 
på individ-, grupp- och statsnivå.  
---------------------------------------------- 
103 Staten: t=2,25, df=29, p=0,03, marknaden: t= – 3,30, df=29, p=0,00 och sociala relationer: 
t= – 2,71, df=29, p=0,01. 
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I kapitel 4 togs bland annat upp att medlemmarnas relation till samhället 
innehåller drag av pessimism. En knapp majoritet av medlemmarna i SMF 
trodde att både Sverige och världen går mot sämre tider. Det innebar att det 
nuvarande dåliga samhället kommer att fortsätta att vara dåligt eller bli säm-
re, samt att det nuvarande goda samhället kommer att bli sämre. Värderingen 
av det nuvarande samhället var i den nämnda undersökningen mer ”dåligt” 
än ”bra”. 

Pastorernas samhällsbild i predikningarna stämmer därmed väl överens 
med de exempel som tagits upp om både SMF som rörelse och dess med-
lemmar. Pastorerna beskriver ett samhälle som i så gott som allt kan bli bätt-
re. Deras utgångsläge kan sägas vara att samhället är bristfälligt och deras 
värdering av det nuvarande samhället är att det är mer dåligt än bra. 

När det gäller jämförelsen med de egenskaper som ryms i denominations-
tanken blir resultaten annorlunda. En denomination präglas bland annat av 
att den anser att världen är OK, som McGuire uttrycker det (1997 s 149). Det 
finns dock inget i pastorernas predikningar som antyder att de tycker att 
världen är OK. Snarare är deras bild av världen den motsatta, världen är inte 
OK. Därmed är pastorernas förhållningssätt till världen mer lik kultens eller 
sektens än denominationens. Både kulten och sekten har enligt McGuire ett 
negativt förhållande till det större samhället (1997 s 150). Halvardson (1991) 
hävdar i sin avhandling att SMF ända sedan dess grundande har varit en de-
nomination (1991 s 54). Pastorernas samhällsbild i predikningarna antyder 
något annat. För dem är jorden är mörk och svart. 

9.2.4 Vikten av samhällsfrågor i predikan 
Mot bakgrund av pastorernas mörka samhällsbild kan man fråga sig om 
pastorerna anser att det är viktigt att ta upp samhällsfrågor i predikan? Svaret 
på den frågan är nej, se tabell 19. Enbart 41 % av pastorerna anser att sam-
hällsfrågor utan förbehåll bör tas upp i predikan. Övriga anser att det bara 
under vissa omständigheter är befogat. Till dessa omständigheter hör om det 
påkallas av bibeltexten, söndagens tema eller av aktuella händelser. Vid 
undersökningstillfället anknyter både bibeltext och söndagens tema till sam-
hället. Ändå upptar beskrivande utsagor om samhället i genomsnitt bara 12 
% av den totala andelen utsagor i predikningarna. Spridningen är dock stor 
inom gruppen, allt från att inte överhuvudtaget säga något om samhället till 
att 43 % av predikan upptas av utsagor om samhället.  

Hur många pastorer kan sägas ha mer beskrivande utsagor om än före-
skrivande, det vill säga att de talar mer om samhället än om samhällsan-
svar?104  

---------------------------------------------- 
104 I bilaga 6 finns redovisat antalet beskrivande respektive föreskrivande utsagor om samhäl-
let för varje enskild pastor. 
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För att besvara den frågan har andelen beskrivande och föreskrivande ut-
sagor jämförts med varandra.105 Fyra pastorer av trettien är samhällsbe-
skrivande eller med andra ord en dryg tiondel. 

9.2.5 Varifrån samhällsbilden kommer 
I enkäten ställdes två frågor om varifrån pastorerna hämtar sin kunskap om 
samhället och vad som mest påverkar predikans innehåll. I kapitel 5 antogs 
att tidskriften Tro & Liv är ett möjligt instrument för ideologiproduktion. 
Dessa tre ämnen ska nu ges en ytterligare belysning. 

Frågan om varifrån pastorerna inhämtar kunskap och information om da-
gens samhälle ställdes i enkäten. Resultaten visar att nästan alla pastorer fick 
sin samhällskunskap genom radio och TV, tidningar och tidskrifter, samt 
genom samtal med andra.106 Få hämtade sin kunskap från facklitteratur och 
kristen litteratur. Hur ser då den kunskap ut som presenteras i massmedia? 
Colin Morris (1993) talar om att nyheterna på TV bygger på föreställningen 
om att världen är god och att det är avvikelserna som ska bevakas. De är så 
att säga det onormala. I och med detta blir våld, brott, krig, terror, olyckor 
och katastrofer det onormala och av nyhetsvärde (1993 s 136 ff. Se även 
Fiske 1997 s 284). Även om Morris skriver utifrån en amerikansk kontext 
finns det, enligt min uppfattning, inget som talar mot att detta även gäller för 
svenska förhållanden. Risken med TV:s nyhetsbevakning är dock att detta 
grundantagande om en god värld kommer i skymundan och att tittaren upp-
lever världen som ond på grund av alla de exempel som visas på nyheterna. 
Icke-systematiska observationer ger vid handen att samma grundantagande 
om vad som är en nyhet finns i radio, samt dags- och kvällstidningar i varie-
rande grad. I lokala dagstidningar finns exempelvis mer reportage som inte 
handlar om våld och brott än i nyheterna på TV. 

Karaktäristiskt för nyhetsbevakningen är också att lite utrymme ägnas åt 
djupgående analyser av de orsaker som ligger till grund för en händelse och 
uppföljning av vad som hänt efteråt. Den formen av kunskap finns i andra 
forum, till exempel samhällsprogram på TV, även om dessa inte tillnärmelse-
vis följer upp alla nyheter. Detta innebär att den kunskap som pastorerna får 
om samhället genom massmedia till största delen är ytlig, tillfällig informa-
tion om det onda i världen, vilket också återspeglas i predikningarna. Pasto-
rernas samhällsbeskrivningar liknar i mycket den nyhetsrapportering som 
sker i massmedia. I kapitel 8 finns exempel på just detta.  

---------------------------------------------- 
105 En beräkning har gjorts av den totala mängden beskrivande utsagor om samhället och 
föreskrivande utsagor om samhällsansvar i varje predikan. Om en predikan procentuellt sett 
haft fler beskrivande utsagor om samhället än om föreskrivande utsagor om samhällsansvar 
har predikan betraktats som samhällsbeskrivande. Om däremot en predikan procentuellt sett 
har fler utsagor om samhällsansvar betraktas den som samhällsföreskrivande. 
106 Se avsnitt 7.2. 
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I enkäten tillfrågades också pastorerna om vad de anser påverkar predi-
kan mest. Två tredjedelar av pastorerna anser att de mest påverkas av männi-
skor. Bakom denna aspekt finns svar som ”situationen i omgivningen”, ”det 
samhälle jag lever i”, ”människor jag möter” och ”möten med mänskliga 
värderingar”. Till detta kommer en tiondel som anser att de påverkas både av 
det heliga och av människor. Totalt anser tre fjärdedelar att de påverkas av 
människor. En fjärdedel av pastorerna anser att de påverkas mest av det heli-
ga, det vill säga av Bibeln, kristen litteratur, samt Jesus och korset. I predik-
ningarna syns inga skillnader mellan de pastorer som anser att de påverkas 
mest av människor och de som anser sig påverkas mest av det heliga. Oav-
sett påverkan delar så gott som alla pastorer samma samhällsbild.  

Påverkar tidskriften Tro & Liv pastorernas samhällsbild? Jämförelsen 
mellan Tro & Liv och predikningarna visar att det finns en koppling mellan 
kommentarerna i tidskriften och pastorernas samhällsbild, framför allt i talet 
om staten. Både Beijer (1985) och Carlsson (1991) talar om staten i negativa 
ordalag. Denna negativa inställning återfinns hos flera av de pastorer som 
talar om staten. Det starkaste uttrycket som Beijer och Carlsson använder om 
staten är jämförelsen med Uppenbarelsebokens vilddjur. Denna jämförelse 
gör också undersökningspersonerna Gustav och Johan. Till och med samma 
travestering på Uppenbarelsebokens odjur som finns hos Tro & Livs kom-
mentatorer Beijer och Carlsson återfinns i dessa två predikningar. Beijer 
talar också om den totalitära staten. Ord som återkommer hos både Bertil 
och Gustav. 

9.2.6 Avsaknad av kristen tolkning 
Ytterligare ett karaktäristiskt drag för pastorernas samhällsbild i predikan är 
att samhället inte ges en kristen tolkning. I och med att predikningarna hålls i 
en gudstjänst föreligger implicit en relation till den kristna sfären.107 Predi-
kanten står i kyrkan och sammanhanget är givet. Indirekt får det predikanten 
säger om samhället en kristen anknytning. Vad som är speciellt är att denna 
inte sker explicit, utom i två typer av undantag.  

Det första undantaget handlar om att enstaka utsagor om samhället knyts 
samman med olika hänvisningar till Bibeln. I två avseenden finns en sådan 
koppling. Det ena är när pastorerna talar om samhället som Uppenbarelsebo-
kens vilddjur och det andra är när de talar om staten med ord som kejsaren. 
Ordet kejsare hämtar pastorerna med all sannolikhet från Matt 22. 

Det andra undantaget är de tre pastorer som predikar tematiskt. Pia har 
människovärde som tema, Ingvar talar om fångenskap och Martin om kon-
flikter. Gemensamt för de tematiska predikningarna är att utsagor om sam-

---------------------------------------------- 
107 Den kristna sfären åsyftar här Bibeln, predikotexten och söndagens övriga texter, 
gudomen, kyrkan, teologer, kristna författare och sångare, samt innebörden av kristet sam-
hällsansvar. 
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hället och kristet ansvar är tätt sammanlänkade med varandra och med ut-
tryckliga hänvisningar till den kristna sfären. Dessa hänvisningar tjänar ofta 
som legitimering för att ta ansvar och som en tolkning av varför samhället är 
på ett visst sätt. För Martin till exempel rymmer predikotexten från Matt 22 
en konflikt, vilket leder över till att människor ofta lever i konflikter och 
spänningar. Dessa konflikter är egentligen utagerade genom Jesu död och 
uppståndelse. Jesu handlande ger människor möjlighet att lösa sina konflik-
ter, enligt Martin.  

 
Vi har så mycket gott innestående, och om vi får mod och vishet att våga ta 
fram konflikter i ljuset kan vi få uppleva en glimt av paradiset. Då kan förso-
ning bli det ord som präglar våra liv i den här bygden och i världen i stort 
(Martin 131–134). 

 
För Martin kan den som vågar gå in i konflikter få uppleva försoning. En 
försoning som ger återklang i ett större sammanhang. Hos dessa tre som 
predikar tematiskt hålls de olika temana tätt samman. I det övriga prediko-
materialet gäller att utsagor om samhället inte länkas samman med kristet 
samhällsansvar eller med olika hänvisningar till den kristna sfären. På så sätt 
lämnas utsagorna om samhället utan någon kristen tolkning. 

Pastorerna argumenterar alltså inte om att på grund av att världen ser ut 
som den gör med till exempel mycket våld, är det viktigt att kristna visar på 
ett annat alternativ och tar sitt ansvar i att göra världen fredligare. De relate-
rar inte det sekulära till det religiösa.  

9.2.7 Meningssystem och sekularisering 
Vad får detta för konsekvens för det meningssystem som förmedlas i predik-
ningarna? Tidigare i avsnitt 1.3 har det talats om att religion ger en tolkning 
av hela tillvaron, att allt ges en mening. Men i predikningarna tolkar inte 
pastorerna samhället i kristna termer och på det sättet står samhället utanför 
den kristna tolkningen. Därmed riskerar också det meningssystem som reli-
gionen utgör att bli partiellt. Endast grunden för det kristna samhällsansvaret 
legitimeras med hänvisningar från den kristna sfären. Religionen, i det här 
fallet den kristna tron som den presenteras inom SMF, förmår inte att ge hela 
tillvaron en tolkning.  

En möjlig orsak till att meningssystemet endast är partiellt står att finna i 
den pluralistiska situation som Sverige befinner sig i. Den innebär att ingen 
eller alla religioner kan fungera som ett meningssystem för hela det svenska 
samhället. Samtidigt som friheten att välja meningssystem ökar för individen 
förlorar de olika meningssystemen, däribland SMF:s sin kraft, ett förhållande 
som väl låter sig tolkas som en del i en sekulariseringsprocess. I avsnitt 2.1.2 
beskrevs medlemsminskning på organisationsnivå som ett uttryck för sekula-
risering. Predikningarna kan sägas uppvisa en form av sekularisering som 
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innebär att det religiösa budskapet till viss del antar sekulära komponenter. 
Kunskapen om samhället kommer till stor del från sekulära källor och sam-
hället ges inte heller någon religiös tolkning. I och med det uttrycker predik-
ningarna en förändring på organisationsnivå, men de uttrycker också föränd-
ringar på individnivå, förändringar som i båda fallen handlar om ett en reli-
giös eller teologisk tolkning av livsomständigheterna försvåras.  

Pastorerna är individer som påverkas av det samhälle de lever i med 
ökande differentiering och privatisering. De påverkas av de tendenser som 
innebär att religionen främst tillhör den privata sfären, vilket kan medföra att 
även förkunnelsen blir mer privatiserad.  

Aagedal (1973) uppmärksammade i början av 1970-talet att förkunnelsen 
förankrades primärt i den privata sfären och att prästerna anknöt mer till den 
privata sfären än den offentliga (1973 s 173 ff). Här finns dock en del skill-
nader mellan undersökningarna. Aagedals material härrör från radioandakter 
och mitt från predikningar, Aagedals kommer från medlemmar, oftast präster 
och biskopar, i Den norske Kirke och mitt från pastorer i SMF. Trots dessa 
skillnader är jämförelsen värd att göras och den visar att predikningarna från 
pastorerna i SMF följer samma mönster i fråga om att anknyta mer till den 
privata och kristna sfären än den offentliga och sekulära. En mycket stor del 
av predikningarna i den här undersökningen ägnas åt utsagor som rör den 
kristna sfären, det vill säga till kristet samhällsansvar och hänvisningar av 
olika slag. Generellt består 84 % av predikningarna av den här typen av ut-
sagor. Trots att både söndagens tema och predikotexter borde kunnat ge 
pastorerna anledning att tala om samhället, så gör de det i mycket liten grad. 
Till skillnad från Aagedals undersökning berör pastorerna de flesta sam-
hällsområdena när de väl säger något om samhället. Alla olika samhällsföre-
teelser i predikomaterialet kan dock inte sägas tillhöra den offentliga sfären. 
Aagedal (1973) hänför till exempel mellanmänskliga relationer till den pri-
vata sfären (s 129). I mitt material kan Aagedals tema ”mellanmänskliga 
relationer” jämföras med undertemat ”sociala relationer och bristen på des-
sa”, men alla aspekter av undertemat kan inte sägas enbart höra till den pri-
vata sfären. Tyra överför till exempel behovet av sociala relationer till en 
nationell nivå. Människans trasighet och brustenhet leder enligt pastorerna 
till att människan förstör jorden. Det är enbart aspekterna ”konflikträdsla” 
och ”konkurrens” som inte relateras till händelser och upplevelser i den of-
fentliga sfären.108 Undertemat i sin helhet kan inte placeras enbart i den pri-
vata sfären. De undantag som nämnts motsäger enbart marginellt påståendet 
att den offentliga sfären inte tolkas kristet av pastorerna. 

Privatiseringen innebär att största delen av predikningarna ägnas åt den 
kristna sfären och att den offentliga sfären inte tolkas religiöst av de kristna 
företrädare som främst befinner sig i den privata sfären (se Berger 1990 s 
147). Denna frånvaro av kristen tolkning kan få till följd att privatiseringen 
---------------------------------------------- 
108 Se avsnitt 8.1. 
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ökar inte bara till följd av krafter i den offentliga sfären, utan också till följd 
av den privata sfären, i det här fallet predikan och den bild som ges av sam-
hället. 

9.2.8 Samhällsbildens funktion 
Vad har den mörka samhällsbilden för funktion i predikningarna? Är den en 
fristående bild eller är den relaterad till det som pastorerna säger om sam-
hällsansvar? 

En möjlig tolkning är att pastorerna genom sin beskrivning av samhället 
vill fungera som en profetisk röst i sin samtid. Ingebrand (1973) talar om hur 
predikanterna upplever sig som opinionsbildare och profeter (1973 s 115). 
Tanken utvecklas dock inte vidare av Ingebrand. Weber (1993) talar om 
profeten och hennes/hans syn på tillvaron.  

 
To the prophet, both the life of man and the world, both social and cosmic 
events, have a certain, systematic and coherent meaning. To this meaning the 
conduct of mankind must be oriented if it is to bring salvation, for only in re-
lation to this meaning does life obtain a unified and significant pattern (We-
ber 1993 s 59). 

 
Detta citat från Weber innehåller flera igenkänningspunkter från diskussio-
nen i kapitel 1 om religion som meningssystem, men här sammankopplar 
Weber meningssystemet med profeten, dennes budskap och med frälsning. 
Hos den enskilde profeten medför, enligt Weber, denna syn på världen en 
stark spänning mellan den empiriska verkligheten och synsättet på världen 
som en meningsfull totalitet (1993 s 58 f). För Weber är inte en profet vilken 
präst eller förkunnare som helst. Profeten kännetecknas av att hon/han är ”a 
purely individual bearer of charisma, who by virtue of his mission proclaims 
a religious doctrine or divine commandment” (1993 s 46). Enligt Webers 
definitioner är pastorerna i SMF snarare präster än profeter. Hos Weber har 
prästen en speciell funktion i en organiserad och stabil rörelse. Prästen är 
anställd eller agerar utifrån medlemmarnas intressen, är utbildad och har en 
speciell kunskap, doktrin och yrkeskunnande (1993 s 28 f). Prästen och pro-
feten har olika källor för auktoritet. Prästen grundar sin auktoritet på tjänsten 
i en helig tradition och profeten på sin egen övertygelse och karisma (1993 s 
46). Utifrån dessa skillnader kan inte pastorerna i SMF betecknas som profe-
ter, men det är möjligt att pastorerna i predikan vill vara en profetisk röst 
som avslöjar samhällets ogudaktighet, brist på mening och den kontrast som 
finns mellan hur verkligheten borde vara och hur den egentligen är. Några 
pastorer berör också behovet av att vara en profetisk röst. Fanny uttrycker 
det på följande sätt: 
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Jesus var PROFETEN som kunde förklara Guds vilja i en speciell situation. 
Kyrkan behöver PROFETIANS GÅVA för att vara en dynamisk del av samhället. 
Kyrkan behöver profetians gåva för att kunna tala rakt in i den aktuella situa-
tionen, för att förstå sin kallelse och sitt uppdrag (Fanny 101–106). 

 
För Fanny är Jesus en förebild för kyrkan i sitt samhällsengagemang och den 
ska liksom Jesus vara profetisk.  

En annan möjlig tolkning till den mörka samhällsbildens funktion är att 
den är som en mörk kuliss som ska framhäva nödvändigheten av ett kristet 
samhällsansvar. Därmed blir pastorernas samhällsskildringar instrumentella. 
De är medlet som ska visa på målet. I enlighet med denna tolkning blir det 
viktigt att beskriva verkligheten med så mörka färger som möjligt för att 
framhäva betydelsen av ett kristet samhällsansvar. Den instrumentella funk-
tionen medför att det blir ointressant att ge en nyanserad eller verklighetstro-
gen bild av verkligheten. Nyanser skulle istället kunna förta den dramatiska 
effekt som samhällsbeskrivningar behöver ge lyssnaren. 

En tredje tolkning är att den mörka samhällsbilden är en del av pastorer-
nas värdesystem. Det är möjligt att tänka sig att företrädare för en folkrörelse 
har en närmast dikotom syn på verkligheten. Verkligheten kan antingen vara 
i överensstämmelse med Guds vilja och därmed god/ljus eller i avsaknad av 
frälsning och följaktligen ond/mörk. I folkrörelsetanken rymmer, som jag 
tidigare nämnt, synen att samhället behöver förändras och i överensstämmel-
se med det är det nuvarande tillståndet i samhället inte tillräckligt bra. Frågor 
inställer sig dock om det är rimligt att enskilda människor verkligen kan ha 
en så mörk samhällsbild utan nyanser. 

Det är också möjligt att tänka sig att den samhällsbild som återfinns i 
predikningarna har flera funktioner, att den enskilde pastorn har en mörk syn 
på samhället, vill vara en profet och måla i mörka färger för att uppmuntra 
till samhällsansvar. De olika möjliga tolkningarna av samhällsbildens funk-
tion behöver inte utesluta varandra, utan kan vara komplementära.  

Det är rimligt att anta den andra tolkningen är mer trolig än de övriga. 
Det är svårt att hävda att den mörka samhällsbilden skulle vara en del av 
pastorernas värdesystem. Deras värderingar i enkäten uppvisar en ganska 
stor tilltro på människors möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. 
Pastorerna har förmodligen positiva exempel från sitt eget vardagsliv som 
inte stämmer med den mörka bild som målas upp i predikan. Om man istället 
ser den mörka samhällsbilden som en kuliss, med en instrumentell funktion 
blir samhällsbilden både rimlig och förståelig. 
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9.3 Romarvänlig och revolutionär 
Enligt Anna ska kristnas samhällsansvar präglas av att vara romarvänlig och 
revolutionär. 

 
Rent allmänt säger NT att man ska vara lojal mot samhällsordningen (till ex-
empel Rom 13:5–7, 1 Petr 2:13–17). Men lydnaden och lojaliteten har sin 
gräns. Man måste lyda Gud mer än människor (Apg 5:29)! Vara ”romarvän-
lig” och revolutionär! Samma sak gäller oss idag. Vi ska vara lojala mot 
samhället (och inte heller vara rädda för att engagera oss politiskt!), men inte 
dra oss för att protestera mot det som är fel och orätt (Anna 20–25). 

 
För Anna står ordet romarvänlig för att vara lojal mot samhällsordningen 
eller med andra ord att följa lagar och förordningar, vara delaktig i samhäl-
let. Att vara revolutionär innebär att lyda Gud mer än människor och pro-
testera mot det som är fel, säger Anna.  

Trots att Anna talar om att kristna ska vara både romarvänliga och revo-
lutionära, är det pastorerna säger enbart romarvänligt. Ingen förespråkar en 
revolutionär hållning, utan kristna ska vara lojala mot staten, och de protester 
som de möjligtvis gör ska vara inom det rådande politiska systemet. Som 
synes i citatet från Anna reducerar hon själv ordet revolutionär till att pro-
testera och ordets innebörd av omstörtning eller genomgripande förändring 
neutraliseras.  

Pastorernas syn på samhällsansvar utmärks av romarvänlighet, vilket 
motsvarar karaktäristiken av SMF som denomination. Pastorerna vill förbätt-
ra det samhälle de lever i, men inte radikalt förändra det. Oavsett vilken 
aspekt av samhällsansvar som tas upp i pastorernas predikningar är mönstret 
överlag detsamma: förbättra, men inte förändra det rådande politiska syste-
met i grunden. Det enda undantaget som finns är när pastorerna talar om att 
bilda opinion. Enligt Annas terminologi är det en del av att vara revolutio-
när. Trots att pastorerna i förra avsnittet om ”Jorden är mörk och svart” så 
gott som bara anförde det som var negativt i samhället, anser ingen pastor att 
gränsen är nådd för kristnas lojalitet mot samhället och att det är dags för 
förändring. Kristna ska visserligen protestera, men mer än så säger inte 
pastorerna. 

I predikningarna är pastorernas syn på kristet samhällsansvar tydlig. 
Denna offentliga syn på samhällsansvar har jämförts med svaren från enkä-
ten. Tillsammans tydliggör analysen av de båda materialen att pastorernas 
offentliga syn inte helt överensstämmer med deras personliga. Pastorernas 
syn på samhällsansvar diskuteras utifrån individualism och vad det innebär 
att vara en folkrörelse. 
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9.3.1 Individualistisk och mobiliserande 
Lösningen på de problem som pastorerna anser finns i samhället förläggs i 
predikningarna på individnivå. Pastorerna anser i predikan att det främst är 
den enskilde kristna som ska ta ansvar för enskilda medmänniskor. Ansvaret 
för medmänniskan uttrycks i allmänna ordalag som att ”visa kärlek och 
barmhärtighet” och att ”vara där människor finns, här och nu”. I andra hand 
ska enskilda kristna ta ansvar för samhället. Ett ansvar som innebär att delta i 
det politiska arbetet, bilda opinion, lyda lagar och betala skatt, samt att dela 
med sig. Pastorerna har ett individualistiskt synsätt på ansvar. Det är den 
enskilde kristne och inte kollektivet – församlingen – som ska ta ansvar.  

Denna individualistiska hållning kommer också till uttryck i enkäten. 
Svaren visar att pastorerna överlag instämmer i påståenden som speglar en 
individualistisk hållning. Man kan säga att den individualistiska hållning 
som pastorerna uppvisar på ett personligt plan också avspeglas i predikning-
arna.109 Hur är då denna individualistiska hållning relaterad till folkrörelse-
tanken inom SMF? 

Ett kännetecken på en folkrörelse är att den är solidarisk och mobilise-
rande (Halvardson 1991 s 37). Man kan med andra ord säga att det är med-
lemmarna tillsammans som bärs av en ideologi och som vill förändra sam-
hället till att mer överensstämma med den egna bilden av vad som är rätt och 
fel. Detta solidariska och mobiliserande drag återfinns varken i pastorernas 
hållning på ett personligt plan eller offentligt i predikan när det gäller sam-
hällsansvar.  

Pastorerna bryter därmed med den folkrörelsetradition som de represente-
rar och den ideologi de förmedlar är inte densamma som samfundsledning-
ens. Individualismen kan man emellertid även finna bland folkrörelsemed-
lemmar i stort (Pettersson 1992). 

 
Det aktiva folkrörelsefolket har m.a.o. inte varit opåverkat av den individua-
listiska utvecklingen; det aktiva folkrörelsefolket kan knappast sägas ha varit 
ett fast bålverk mot den individualistiska samhällssynen (Pettersson 1992a s 
55). 
 

Bland folkrörelsefolket finns en individualistisk utveckling, som också åter-
finns hos övriga svenska folket. Det empiriska materialet innehåller enbart 
ett mättillfälle, vilket gör att man inte kan tala om utvecklingen av pastorer-
nas hållning, men pastorerna delar den individualistiska hållning som finns 
hos folkrörelsefolket och svenska folket, snarare än den kollektivistiska in-
riktning som finns i rörelsens ideologi. 

---------------------------------------------- 
109 Robert D Putnam konstaterar 1994 att det skett en minskning i det amerikanska samhället i 
fråga om social sammanhållning och medborgarengagemang som metaforiskt innebär att den 
amerikanske medborgaren hellre bowlar ensam än i lag, vilket med andra ord kan beskrivas 
som en förskjutning från det kollektiva till det individuella. Mina data på mikronivå tyder på 
en liknande förändring. 



 

 172

Denna individualistiska betoning av ansvar stämmer väl med Almers 
(1999) undersökning av predikningar hållna av präster i Svenska kyrkan. 
Almer konstaterar att predikningarna hålls på ett individuellt plan, vilket 
medför att den politiska och sociala dimensionen försvinner (1999 s 190). I 
min undersökning är det tveksamt om man kan säga att den sociala och poli-
tiska dimensionen försvunnit i och med att samhällsansvaret förläggs på 
individen. Pastorerna talar även om ett individuellt ansvar för det gemen-
samma. Däremot leder inte talet om samhällsansvar till någon större vilja till 
att förändra sociala strukturer i samhället.  

Materialet visar alltså att den individualiseringsprocess som finns i sam-
hället finns djupt inne i den kristna sfären, så långt att de kristna företrädarna 
förespråkar en individualistisk hållning i den offentliga förkunnelsen. 

9.3.2 Förändringsbenägenhet 
En annan del av pastorernas syn på samhällsansvar är huruvida de propage-
rar för att kristna ska följa de regler som finns i samhället eller om de talar 
för förändring. 

I enkäten finns tre områden av frågeställningar som speglar förändrings-
benägenheten och viljan till politiska handlingar. Det ena handlar om vad det 
innebär att vara en god medborgare. En rad olika påståenden visar tillsam-
mans på en vilja att följa eller inte följa, samt att skapa eller inte skapa reg-
ler. Resultaten visar att så gott som alla pastorer både vill följa och skapa 
regler, en hållning som kan betraktas som solidarisk, enligt bland annat Pet-
terssons (1992) terminologi. Det andra frågeområdet handlar om synen på 
människans, både individens och gruppens, möjligheter att förändra samhäl-
let. Fyra frågor ställdes som tillsammans utgör ett mått på graden av sam-
hällsoptimism/pessimism. Resultaten visar att pastorerna anser att både den 
enskilde och människor tillsammans kan förändra samhällsutvecklingen, att 
individen kan styra viktiga delar i sitt liv och att samhällsutvecklingen inte 
följer sin egen gång. De uttrycker med andra ord en hög grad av samhällsop-
timism. I enkäten ställdes också frågan om vilka politiska handlingar pasto-
rerna hade utfört, kunde tänka sig att utföra, inte kunde tänka sig att utföra 
eller inte tagit ställning till. Resultaten visar att pastorerna hade utfört eller 
kunde tänka sig att utföra en rad olika politiska handlingar, skriva på en 
namninsamling, delta i lagliga demonstrationer, bojkotter och köpstrejker, 
samt att gömma flyktingar.  

Sammantaget ger resultaten från enkätsvaren en bild av pastorer som ak-
tivt vill vara med och påverka samhällsutvecklingen. De både vill följa och 
skapa regler, tror på individens och gruppens möjligheter att förändra sam-
hället och har också utfört en rad politisk handlingar. 

När dimensionerna följa och inte följa regler, skapa och inte skapa regler 
förs över på predikomaterialet blir bilden annorlunda. I undertemat indivi-
dens ansvar för samhället finns påståenden som korrelerar med enkätens 
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påståenden om medborgerlighet. Att följa regler innebär i predikomaterialet 
att pastorerna talar om att betala skatt, engagera sig i olika intresseorganisa-
tioner, lyda lagar, förvalta, engagera sig och be för överheten. Att skapa 
regler uttrycks i predikningarna som att skapa opinion, bekämpa orättvisa, 
arbeta för en bättre värld, protestera, granska och att engagera sig i olika 
hjälpverksamheter. I predikningarna finns 25 pastorer som talar om att följa 
regler. Ingen talar om att inte följa regler. Sexton pastorer talar om att skapa 
regler. Även temat församlingens ansvar för samhället rymmer några påstå-
enden som kan inrymmas i dimensionerna följa och skapa regler. Några av 
de pastorer som på individplan talar om att skapa regler talar också på för-
samlingsplan om att skapa regler. Pastorernas personliga hållning som kan 
benämnas solidarisk – både att följa och att skapa regler – är inte lika fram-
trädande i det offentliga rummet. I predikningarna talar pastorerna mer om 
att följa regler än att skapa regler. Det är bara hälften av pastorerna som talar 
om att skapa regler.  

En tydligare divergens finns i fråga om politiska handlingar. Pastorerna 
har själva utfört eller kan tänka sig att utföra en rad politiska handlingar, 
men bara en av dessa handlingar föreslås i predikningarna som ett sätt att ta 
samhällsansvar eller skapa opinion. Det är Lena som talar om bojkott av till 
exempel varor som ett sätt att påverka politiska system. Exemplet som hon 
tar upp är bojkotten av Sydafrika under apartheidtiden. 

Tidigare genomgång av SMF som folkrörelse och medlemmarnas syn på 
samhället visar att det, med en viss förenkling, finns två huvudlinjer inom 
SMF, som med Petterssons (1992) ord kan benämnas som att följa eller att 
skapa regler. Waldenströms predikan ”Lydnad mot överheten” och kritik av 
de kristna arbetare som gjorde gemensam sak med arbetarrörelsen är exem-
pel på att följa regler. Medan de kristna arbetarnas kamp för bättre löner och 
arbetsvillkor, samt Krister Anderssons debattartikel om enprocentmålet är 
uttryck för en vilja att förändra regler. Det finns dock en gräns för SMF:s 
vilja till förändring. Förändringen ska ske inom det politiska och demokra-
tiska systemet och inte genom att hela systemet ska förändras. När det gäller 
medlemmarna i SMF präglas deras svar på frågor om vad som utmärker att en 
god medborgare av att följa regler (Pettersson 1992b s 368).  

I predikningarna tenderar pastorernas hållning att likna medlemmarnas 
och i enkäten liknar den mer Krister Anderssons. Det finns alltså en spän-
ning i materialet som skulle kunna sägas återspegla den mellanposition som 
pastorerna har i samfundet. De ska både förmedla samfundets ideologi och 
föra fram medlemmarnas till samfundet. Denna mellanposition synliggörs i 
att pastorerna i det offentliga rummet, gudstjänsten, där de möter medlem-
marna mer delar medlemmarnas hållning, en hållning som Pettersson (1992b 
s 368) betecknar som undersåtlig. På ett personligt plan, i enkäten, delar de 
mer samfundsledningens hållning, en hållning som med Petterssons (1992b s 
368) ord kan benämnas solidarisk. 
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Den undersåtliga hållningen stämmer väl överens med den hållning som 
finns i tidskriften Tro & Liv. I Tro & Liv förespråkas framför allt ett sam-
hällsansvar som innebär lojalitet mot staten och omsorg om den svage. En 
hållning som hälften av pastorerna i undersökningen delar i predikosamman-
hanget, men inte på ett personligt plan. Analysen av kommentarerna i Tro & 
Liv visar att det finns en koppling mellan predikotext och på vilken nivå 
ansvaret förläggs. Detta samband kan enbart till viss del styrkas i predikoma-
terialet, beroende på den skevhet som finns i predikomaterialet när det gäller 
fördelningen över de olika predikotexterna (se tabell 2, avsnitt 6.4). Nitton 
pastorer predikar över Matt 22 och tolv pastorer över de övriga predikotex-
terna. Det är möjligt att fler predikningar kring varje predikotext skulle ha 
gett ett annat resultat, en kvalitativ mättnad har alltså inte nåtts ifråga om 
variationen av predikotexter. Detta gör de jämförelser som låter sig göras 
enbart är mellan Matt 22 och de övriga predikotexterna. Jämförelsen visar att 
de pastorer som predikar över Matt 22 talar mindre om individens ansvar för 
sin medmänniska och mer om individens ansvar för det gemensamma, me-
dan de som predikar över de övriga predikotexterna talar mer om individens 
ansvar för sin medmänniska och mindre om individens ansvar för det ge-
mensamma. Det tydligaste resultatet är likväl att samhällsansvar handlar om 
individens ansvar. Ett resultat som korresponderar med tidigare resonemang 
om pastorernas individualistiska hållning. 

Det verkar som om pastorerna framför allt i den offentliga förkunnelsen 
till viss del övergett folkrörelsetankens solidariska hållning. I predikomateri-
alet finns en stor samstämmighet bland pastorerna om att följa regler och 
vara lojal mot det rådande styresskicket. Det verkar som om de kristna före-
trädarna på mellannivå, pastorerna, inte lika tydligt står för en vilja att för-
ändra samhället.  

Pastorernas hållning i predikomaterialet stämmer delvis överens med den 
beskrivning av pastorskårens hållning som det redogjorts för i kapitel 3. I 
början av förra seklet skulle pastorer inta en medlande hållning och inte en-
gagera sig politiskt. I slutet av seklet talar Palm (1993) om samhällsengage-
mang som inte leder till strukturella förändringar (1993 s 365). Pastorerna i 
min undersökning har en mer splittrad hållning. På ett personligt plan vill de 
både följa och skapa, medan de i det offentliga rummet mer betonar följandet 
av regler. 

Pettersson (1992) diskuterar utifrån resultaten från Folkrörelseenkäten 
huruvida olika folkrörelser fortfarande har samhällets bästa som mål. Med-
lemmarna i SMF verkar överlag tycka att rörelsens bästa är viktigare än sam-
hällets bästa (1992b s 333 ff). I predikningarna kommer inget av dessa mål 
helt till uttryck. Pastorerna talar varken om att samhällets – det gemensam-
mas – bästa är det viktigaste eller att rörelsens bästa är det viktigaste. De 
talar istället i första hand om individens bästa och med individen åsyftas 
enskilda samhällsmedborgare, inte bara andra församlingsmedlemmar. Även 
om samhällets bästa inte uttrycks, innebär det inte en inåtvändhet där bara 
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den egna gemenskapen är central. Individens bästa finns fortfarande som 
mål. Detta innebär att pastorerna inte delar medlemmarnas syn på vad som 
bör vara rörelsens mål. Inte heller delar de fullt ut folkrörelsetankens mål, de 
intar en mellanposition. 

I diskussionen har olika ord använts för att beskriva olika synsätt på sam-
hällsansvar: romarvänlig och revolutionär, lojalitet och protest, följa och 
skapa. Som jag ser det uttrycker inte orden samma sak. Romarvänlig, lojali-
tet och att följa regler kan sägas ligga nära varandra. Det handlar om att in-
ordna sig och stödja den rådande samhällsordningen och det är en hållning 
som pastorerna har på ett personligt plan och som de ger uttryck för i pre-
dikningarna. Däremot har orden revolutionär, protest och skapa regler olika 
innebörd. En revolutionär hållning i betydelsen att vilja omstörta eller totalt 
förändra samhället stöds inte av någon pastor. Däremot talar några pastorer 
om protest, att kristna ska protestera mot orättvisor och snedfördelning både 
nationellt och internationellt. I enkät- och predikomaterialet innebär att ska-
pa regler att vara solidarisk mot dem som har det sämre än en själv, att bilda 
sig en egen uppfattning oberoende av andra och att vara beredd att bryta mot 
en lag om ens samvete så kräver. Denna hållning till att skapa regler omfat-
tar alla pastorer på ett personligt plan och hälften av pastorerna uttrycker den 
i predikningarna. Att skapa regler kan dock inte vara detsamma som att i en 
revolutionär betydelse vilja förändra samhället. Även om denna grupp av 
åsikter benämns ”skapa regler” är inte förändringsbenägenheten speciellt 
framträdande. Pastorerna betonar i predikningarna främst solidariteten, inte 
behovet av att ändra de regler som råder i samhället eller skapa nya. Solida-
ritet kan visas mot dem som har det sämre ställt utan att samhället förändras 
i sin grund eller ens marginellt. Jag hävdar att även om hälften av pastorerna 
talar om att skapa regler i predikningarna, innebär detta skapande inte att 
förändra samhällets grundvalar. Pastorerna talar inte heller om en samhälls-
förändring inom det rådande systemet. Det som ryms i folkrörelsetanken, 
nämligen önskemålet om att förändra samhället inom det politiska systemet, 
är inte framträdande i predikomaterialet, bara i enkätmaterialet. 

9.3.3 Individualism och undersåtlighet/solidaritet 
Pastorernas syn på samhällsansvar har relaterats till begreppen individualism 
och mobilisering, samt undersåtlighet och solidaritet. De två sistnämnda 
begreppen kommer från Maktutredningens slutrapport (1990), se även Pet-
tersson (1992). Undersåtlighet innebär en hög värdering av att följa regler 
och en låg värdering av att skapa regler. Solidaritet innebär en hög värdering 
av att skapa regler och en låg värdering av att följa regler (1992b s 362).  

Genom en förenkling av dessa olika synsätt har en ny modell tagits fram. 
Den ena axeln handlar om att skapa eller inte skapa regler. Tidigare analys 
visar att skillnaderna mellan prediko- och enkätmaterialet finns i synen på att 
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skapa regler. Den andra axeln speglar mobilisering eller inte mobilisering. 
Med mobilisering åsyftas här ett gemensamt agerande och ansvarstagande. 

Dessa två förhållningssätt till regler kan kombineras med individualism 
och mobilisering. Denna kombination innebär en modifiering av den tidigare 
grundmodellen, se figur 1 avsnitt 4.2.2. I grundmodellen var den ena dimen-
sionen mellan ytterpolerna att ”följa regler” och att ”inte följa regler”. Bland 
pastorerna fanns inga företrädare för ytterpolen att ”inte följa regler” varför 
dimensionen med fördel kan bytas ut mot en annan. Det förslag som kommer 
att lanseras här är att spänningen mellan ”mobiliserande” och ”inte mobilise-
rande” tar den inaktuella dimensionens plats. Kombinationen av att skapa 
regler och mobilisering bildar tillsammans fyra fält. Kollektivistisk solidari-
tet handlar om att församlingen som kollektiv ska skapa regler, medan kol-
lektivistisk undersåtlighet innebär att församlingen inte ska skapa regler. 
Individualistisk solidaritet betyder att det är enskilda kristna som ska skapa 
regler och individualistisk undersåtlighet innebär att enskilda kristna inte ska 
skapa regler. 
 
                                   Mobiliserande 
 
                  KOLLEKTIVISTISK                                 KOLLEKTIVISTISK 
                  UNDERSÅTLIGHET                                     SOLIDARITET 
 
  
                   Ledarskiktet förra Ledarskiktet inne- 
                   sekelskiftet varande sekelskifte 
                                                                 Medlemmarna förra sekel- 
                                                                 skiftet (Johansson E 1984) 
  Inte skapa                                                                                                                 Skapa 
  regler                                                                                                                        regler 
                   Medlemmarna innevarande                     Medlemmarna förra sekel- 
                   sekelskifte skiftet (Palm 1984) 
                   Pastorerna i predikningarna                   Pastorerna i enkätsvaren 
 
 
                        
                    INDIVIDUALISTISK                                INDIVIDUALISTISK 
                   UNDERSÅTLIGHET                                       SOLIDARITET 
 
 
                                                           Inte mobiliserande 

Figur 6. Pastorernas förändringsbenägenhet och mobiliserande hållning. 
 

I figur 6 har pastorerna i urvalsgruppen placerats in i fälten ”individualistisk 
undersåtlighet” och ”individualistisk solidaritet”. Tidigare analys visar att 
pastorerna har en individualistisk hållning både personligt och offentligt. När 
det gäller skapandet av regler, finns i materialet en divergens mellan vad 
pastorerna svarar i enkäten och uttrycker i predikan. Enkätsvaren kan 
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benämnas som solidariska, att man ska skapa regler, medan i predikningarna 
uttrycks främst en undersåtlighet, man ska inte skapa regler. 

Petterssons (1992) analys av SMF:s medlemmar visar också att deras håll-
ning kan benämnas som individualistisk undersåtlighet. Exemplen från kapi-
tel 3 visar med viss försiktighet, på grund av exemplens begränsning, att 
ledarskiktet inom SMF vid det innevarande sekelskiftet har en kollektivistisk 
solidaritet. Ledarskiktet kring förra sekelskiftet hade snarare en kollektivis-
tisk undersåtlighet. Ledarskiktet, oavsett sekelskifte förenas, i sin kollekti-
vism. När det gäller medlemmarna kring förra sekelskiftet finns exempel 
som passar in i fälten individualistisk och kollektivistisk solidaritet beroende 
på varifrån exemplen har hämtats. Som synes kan man med en viss försik-
tighet säga att medlemmarna under hundra år gått från en solidarisk hållning 
till en undersåtlig, även om de förenas i en individualistisk hållning. 

Det hade varit rimligt att förvänta sig, med tanke på att SMF kan karaktä-
riseras som folkrörelse, att urvalsgruppen hade funnits i fältet kollektivistisk 
solidaritet eller åtminstone individualistisk solidaritet, men så är inte fallet. 
Figur 6 visar på divergenser mellan det personliga och offentliga, mellan 
pastorernas hållning och ledarskiktets kring nuvarande sekelskifte. Den visar 
på ett offentligt plan en konvergens mellan medlemmarna i SMF och urvals-
gruppen och på ett personligt plan hos pastorerna på en divergens mellan 
dem och medlemmarna. Senare i kapitlet diskuterar jag möjliga tolkningar 
av olika divergenser, men först diskuteras frågan om grunden för samhälls-
ansvar. 

9.3.4 Grunden för samhällsansvar 
Jag har hittills resonerat kring svarsfördelningen i enkäten och vad som sagts 
i predikningarna, kring förhållandet mellan enkäten och predikomaterialet 
och tolkat resultaten. Ytterligare frågor är hur mycket pastorerna talar om 
samhällsansvar och hur pastorerna kopplar samman kristet samhällsansvar 
med andra teman i predikningarna. 

Pastorernas föreskrivande tal om kristet samhällsansvar upptar i genom-
snitt 31 % av predikningarna. Spridningen är dock stor, från att 8 % av utsa-
gorna handlar om samhällsansvar till 61 %. Pastorerna talar mer föreskri-
vande om samhällsansvar än beskrivande om samhället, genomsnittet var där 
12 %. Det är möjligt att den större mängden utsagor om samhällsansvar be-
ror på att temat för söndagen är samhällsansvar. 

Utsagor om kristet samhällsansvar länkas delvis samman med olika hän-
visningar till Bibeln, gudomen och andra auktoriteter. Dessa hänvisningar 
används för att legitimera det kristna i att ta ett samhällsansvar. Ett exempel 
på hur pastorerna grundar samhällsansvaret i Bibeln är att hänvisa till Ps 24 
om att jorden är Herrens. 
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I psaltarpsalmen 24 står det att ”Jorden är Herrens och allt vad därpå är”. Så-
ledes tillhör allt Gud! Och vi har allt i från skapelsens morgon fått ett upp-
drag som innebär ett förvaltarskap, att människan skall råda över skapelsen ta 
ansvar för den. Det innebär att vi i kyrkan, vi kristna har ett ansvar för vår 
värld, vårt samhälle. Vi har således ett medansvar, att göra vad vi kan för en 
bättre värld och ett bättre samhälle. Vi skall försöka stödja de som regerar 
och fattar viktiga beslut både i ord, bön och handling (Johan 84–92). 
 

Pastorerna talar också om Jesus som en förebild för att sedan fortsätta med 
att kristna ska göra som Jesus och ställa sig på de svagas sida. I Annas pre-
dikan finns ett exempel på detta. 

 
Jesus hade ett speciellt hjärta för de nedersta i samhället, och kallar oss att 
dela den bördan. Jesus kom för att tjäna, inte låta sig tjänas (Anna 52–54). 
 

Detta sammanlänkande mellan olika hänvisningar och utsagor om kristet 
samhällsansvar är dock inte så tydligt att det utgör ett mönster, att vissa eller 
alla hänvisningar följs av utsagor om kristet ansvar. Det är snarast ganska 
slumpmässigt vilka utsagor som kopplas samman med varandra. Hänvis-
ningar och kristet samhällsansvar är alltså delvis och löst relaterade med 
varandra (redogörelse för analysförfarandet finns i avsnitt 6.5.1). 

Gemensamt för dessa två teman är också att de framförallt handlar om 
den kristna sfären. Det finns visserligen några hänvisningar till personer 
utanför kyrkan och till litteratur som inte kan kallas kristen, men även dessa 
profana hänvisningar ges en kristen tolkning och på det sättet förs också de 
in i den kristna sfären. Pastorerna legitimerar därmed det kristna samhällsan-
svaret med argument från den kristna sfären. På grund av att jorden är Her-
rens, ska kristna vårda den och eftersom Jesus står på de svagas sida ska 
också kristna göra det. Det är inte den mörka samhällsbilden som ger upphov 
till ansvar. Tillståndet i samhället är i sig ingen källa till ansvar.  

9.3.5 Divergensernas uppkomst 
Analysen av de båda materialen tillsammans visar på en rad divergenser 
mellan pastorernas personliga åsikter och vad som sägs i predikan, samt 
mellan folkrörelseideologin och det som sägs i predikan, vilket väcker frågan 
om hur dessa divergenser kan tolkas. 

En möjlig tolkning är att själva kommunikationshändelsen, predikan, 
rymmer vissa begränsningar. Det innebär att det kan finnas oskrivna regler 
för vad som bör sägas och vad som är möjligt att säga i predikan. Till dessa 
regler skulle kunna höra att inte ställa för stora krav på vare sig den enskilde 
lyssnaren eller församlingen som kollektiv. För stora krav kan vara att upp-
mana lyssnaren och lyssnarna att arbeta för samhällsförändring, agera aktivt, 
göra kollektiva handlingar tillsammans med andra kristna eller ge tydliga 
förslag på politiska handlingar. Om allt för stora krav ställs och dessa inte 
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infrias skulle det kunna innebära att det enskilda eller kollektiva misslyckan-
det blev desto större. Det skulle enligt denna tolkning tillhöra predikans form 
att tala allmänt och försiktigt. 

En annan tolkning är att divergenserna speglar en differentiering mellan 
det personliga och det offentliga. Det är möjligt att institutionell differentie-
ring och privatisering får konsekvenser för enskilda människor som innebär 
att olika livsvärldar hålls isär. Med olika livsvärldar åsyftas till exempel att 
det personliga och privata skiljs från det yrkesmässiga och offentliga. Denna 
tolkning skulle kunna innebära att pastorerna inte anser, medvetet eller 
omedvetet, att det personliga och det offentliga hör ihop. Pastorernas privata 
åsikter ska inte uttryckas i predikstolen, de hör bara hemma i hemmet. De 
upplever att de som kristna företrädare inte bör uttrycka vilka åsikter som 
helst. Det finns förväntningar från både samfundet och medlemmarna på vad 
som bör och inte bör sägas i predikan i fråga om individuellt ansvar och vilja 
till förändring. Med tanke på resultaten är det rimligt att anta att förväntning-
arna från medlemmarna i högre grad påverkar vad pastorerna säger i predi-
kan än förväntningarna från samfundet.  

En tredje möjlig tolkning är att pastorernas åsikter i predikan speglar en 
ideologisk förändring som finns bland pastorer och medlemmar, men som 
ännu inte uttrycks hos det nationella ledarskapet. Till denna ideologiska för-
ändring hör en förskjutning från det kollektiva till det individuella, samt en 
splittrad syn på solidaritet och undersåtlighet. Pastorernas predikningar skul-
le därmed spegla åsikter på en bred lokal nivå, även om deras personliga 
åsikter inte nödvändigtvis gör det. 

En fjärde tolkning är att divergenserna speglar ett ideologiskt avstånd 
mellan ledningen i SMF och pastorerna. I enlighet med en sådan tolkning 
skulle de åsikter som framförs av den nationella ledningen eller som finns i 
den gemensamma ideologin inte vara förankrad bland pastorerna. Deras 
mellanposition mellan ledarskikt och medlemmar är snarare ensidig än dia-
lektisk. Pastorerna känner en större värdegemenskap med medlemmarna än 
med samfundet och det avspeglas i deras predikningar och till viss del även i 
deras värderingar såsom de uttrycks i enkäten.  

Det är tänkbart att flera av dessa möjliga tolkningar samverkar med var-
andra och tillsammans utgör en förklaring till de divergenser som finns.  

De tolkningar som får stöd i materialet är den tredje och fjärde tolkning-
en. Materialet visar en ideologisk differens mellan pastorerna och rörelsens 
ideologi. Det är visserligen fullt möjligt att även det nationella ledarskapet 
omfattar samma ideologi som pastorerna, men att den ännu inte fått genom-
slag i den gemensamma ideologin. Materialet visar också på en värdegemen-
skap mellan pastorerna och medlemmarna. De två första lösningarna är möj-
liga från ett allmänt resonemang om predikan, differentiering och roll, men 
har inget direkt stöd i detta material. 
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9.4 Sammanfattning 
Analysen av materialet visar att pastorerna i undersökningen överlag talar 
med flera röster utan mönster, oavsett om de svarar på en enkät eller predi-
kar. Det hade varit rimligt att finna gruppskillnader (mönster) i materialet, 
trots dess beskaffenhet, men så är inte fallet. Sådana skillnader hade kunnat 
vara i fråga om kön, ålder, trosinriktning och bibelsyn, pastorsutbildning, 
partisympatier, församlingstyp och yrkeserfarenhet. Inte heller stämmer re-
sultaten helt och hållet med bilden av SMF som mångfaldens samfund. Det 
finns visserligen en variation på ett personligt plan, i pastorernas bakgrund, 
tro och åsikter, men denna variation återspeglas inte i predikningarna. (jmf 
Halvardson 1991). 

Bakgrunden till samstämmigheten kan dels sökas i den interna strukturen 
inom SMF. Denna likhet i tro och värderingar är så stor att den kan benämnas 
som ett värdesystem. Den kan dels sökas i interaktionen mellan samfund och 
samhälle. Yttre omständigheter som kan verka konsoliderande på värdesy-
stemet är den sekulariseringsprocess som pågår i det svenska samhället. Des-
sa yttre omständigheter kan öka det inre trycket i riktning mot samstämmig-
het. Påverkan av processer som pluralisering och individualisering kan inte 
skönjas i materialet, utan istället likhet.  

Analysen av pastorernas samhällsbild visar att samhällsbilden i de båda 
materialen i undersökningen kompletterar varandra. I enkäten ställdes frågan 
om vilka samhällsfrågor som tas upp i predikan under ett år och predikoma-
terialet visar hur dessa frågor behandlas i predikan. Överlag finns inga ge-
mensamma samhällsteman som många pastorer instämmer i, utan det är den 
mörka samhällsbilden som är det gemensamma. Endast Tyra bryter mot den 
gemensamma samhällsbilden och lyfter upp värdet av sociala relationer. 
Pastorerna är i sin mörka samhällsbild mer lika prästerna i Ingebrands (1973) 
och Almers (1999) undersökningar än i Bäckström m.fl. (1994) undersök-
ning, vilket antyder att skillnaderna mellan urvalsgruppen och präster inom 
Svenska kyrkan inte är alltför stor när det gäller samhällsbilden i predikan. 
Däremot är skillnaderna större mellan olika typer av material, mellan Bäck-
ströms m.fl. enkät och undersökningens predikningar. Det är möjligt att olika 
materialtyper ger olika resultat.  

Den samhällsbild som pastorerna företräder stämmer väl med den ideolo-
gi som finns inom SMF både som rörelse och bland medlemmarna. Däremot 
stämmer den inte med karaktäristiken av SMF som en denomination. Här 
finns divergenser mellan olika undersökningar och undersökningsnivåer som 
antyder att bilden av SMF som denomination inte är så entydig som den tidi-
gare framställts. Trots sin folkrörelsekaraktär anser få pastorer att samhälls-
frågor hör hemma i predikan utan förbehåll. 

Analysen visar att pastorerna påverkas av flera källor, från massmedia, 
människor och tidskriften Tro & Liv. Framför allt påverkan från massmedia 
lyser igenom i predikningarna. 
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Det som är karaktäristiskt för pastorernas samhällsbild i predikan är att 
samhället inte tolkas kristet, utom i få undantag. På så sätt erbjuder inte 
pastorerna, den undersökta söndagen, ett helt meningssystem som tolkar hela 
tillvaron, utan istället ett partiellt meningssystem. Denna omständighet kan 
vara ett resultat av det pluralistiska samhälle som predikan och predikanten 
befinner sig i. Sekulariseringsprocessen har krupit in i förmedlingen av ideo-
login och innebär att det religiösa budskapet har sekulära inslag som inte 
tolkas religiöst. Inslag av privatisering i den kristna sfären kan tolkas som att 
den kristna sfären visserligen omtalar den offentliga sfären som många sam-
hällsföreteelser är en del av, men den förblir otolkad. 

Slutligen har samhällsbildens funktionalitet diskuterats och flera möjliga 
tolkningar dryftats. Den mörka samhällsbilden kan vara ett utslag av en öns-
kan att vara en profetisk röst, den kan vara en mörk kuliss som ska framhäva 
nödvändigheten av ett kristet samhällsansvar och en del av pastorernas vär-
desystem. Dessa olika funktioner kan också kombineras, men den andra 
tolkningen kan ändå anses som mest rimlig. 

Kristet samhällsansvar är för pastorerna i predikningarna mer en fråga 
om individens engagemang än församlingens. På det sättet speglar talet om 
ansvar en individualistisk hållning hos pastorerna. En hållning som konver-
gerar med pastorernas personliga åsikter som de kommer till uttryck i enkä-
ten. Denna individualistiska hållning divergerar med folkrörelseideologin 
som bygger på det kollektiva. Pastorerna är dock inte ensamma om att vara 
individualistiska. Tidigare forskning om folkrörelsefolket visar på en indivi-
dualistisk utveckling (Pettersson 1992). 

Till folkrörelseideologin hör även viljan att förändra samhället. Inom SMF 
har denna förändringsbenägenhet främst gjort sig gällande genom arbete 
inom det politiska systemet, men även protesten mot det rådande finns ut-
tryckt. I enkätsvaren uppvisar alla pastorer utom en vilja följa regler i fråga 
om att rösta i de allmänna valen, aldrig försöka smita från skatten, vara aktiv 
i föreningslivet och att hålla sig informerad om vad som händer i samhället. 
Alla pastorer var också positiva till att skapa regler när det gäller att vara 
solidarisk mot dem som har det sämre ställt än en själv, bilda sig en egen 
uppfattning oberoende av andra och bryta mot en lag om ens samvete så 
kräver. När det däremot kommer till det konkreta predikotillfället uttryckte 
visserligen alla pastorer vikten av att följa regler, men bara hälften talade om 
att skapa regler. Pastorerna uttrycker i ett personligt sammanhang en större 
vilja att skapa regler än vad de uttrycker i det offentliga rummet, i gudstjäns-
ten och predikan. På ett personligt plan kan denna hållning benämnas solida-
risk och på ett offentligt plan som undersåtlig, som Pettersson (1992b) ut-
trycker det. I enkätsvaren visar pastorerna en stor tilltro till både individens 
och kollektivets, människor tillsammans, möjligheter att förändra samhälls-
utvecklingen, vilket inte heller kommer fram i predikningarna. Pastorerna 
har utfört eller kan tänka sig att utföra en rad politiska handlingar, men dessa 
omtalas nästan inte alls i predikan. På ett personligt plan verkar pastorerna 
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dela folkrörelseideologins och det nationella ledarskapets syn på förändring, 
medan de på ett offentligt plan mer verkar likna medlemmarnas och tidskrif-
ten Tro & Livs syn på lojalitet. Tillsammans visar dessa två aspekter av folk-
rörelseideologin att pastorerna både står för en individualistisk undersåtlig-
het och individualistisk solidaritet. 

Grunden för kristet samhällsansvar finner pastorerna inom den kristna 
sfären. Bibeln och Jesus tjänar som inspiration till samhällsansvar. Den mör-
ka samhällsbild som pastorerna genomgående skildrar i predikningarna är i 
sig inget skäl till samhällsansvar. Pastorerna kopplar inte samman kristet 
samhällsansvar med tillståndet i samhället. 

Till sist har det diskuterats olika möjliga tolkningar till de olika divergen-
ser som finns i materialet mellan enkäten och predikomaterialet, samt mellan 
folkrörelseideologin och undersökningens resultat. Möjliga tolkningar är att 
själva kommunikationshändelsen – predikan – rymmer vissa begränsningar, 
en differentiering mellan det personliga och det offentliga, en skillnad mel-
lan det personliga och det offentliga i pastorsrollen, en ideologisk föränd-
ring, samt att divergenserna speglar avståndet mellan ledningen i SMF och 
pastorerna. De två sistnämnda tolkningarna får också sitt stöd i materialet. 
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KAPITEL 10 

Avslutande sammanfattning och diskussion 
Hur har undersökningen svarat mot dess syfte? Kan man säga något om re-
sultatens kvalitet och i så fall på vilket sätt? Kunde undersökningen ha ge-
nomförts på något annat sätt? Vilka frågor skulle ha ställts i undersökningen, 
men blev inte ställda? Dessa frågor besvaras och diskuteras i det här kapitlet. 

10.1 Resultat 
Syftet med undersökningen har varit att ta reda på vad pastorerna inom SMF 
uttrycker för samhällsbild och vad de säger om kristet samhällsansvar i sina 
predikningar. Detta har relaterats till den sociala kontext som pastorerna 
lever i både på mikro-, meso- och makronivå, samt till olika historiska ned-
slag SMF. På mikronivå har genom ett enkätformulär pastorernas individuella 
förutsättningar undersökts och en rad av dessa faktorer har använts för att 
analysera vad de eventuella skillnaderna i predikandet kan härröra från. Ur-
valsgruppens tro och värderingar har jämförts med medlemmarnas kring 
både förra och innevarande sekelskifte. På mesonivån har pastorerna jäm-
förts med den ideologi som finns inom SMF och med de benämningar som 
inom folkrörelseforskning och forskning om religiösa organisationer an-
vänds för att definiera SMF. Denna jämförelse även gjorts med ett historiskt 
perspektiv. Slutligen har, på makronivå, pastorernas tro och värderingar 
relaterats till teorier om individualisering och kollektivisering, samt sekulari-
sering. 

10.1.1 Det som sägs i predikan om dagens samhälle 
Vilken samhällsbild uttrycker pastorerna i predikningarna? Pastorernas sam-
hällsbild är genomgående mörk. Oavsett vilket perspektiv de anlägger på 
samhället så lyfter de fram det mörka, problemen, våldet, ensamheten och 
maktmissbruket. De kritiserar den politiska överheten, staten, för dess gräns-
dragande mellan stat och religion och för den överskrider de gränser som 
den själv dragit upp genom att ”ta det som tillhör Gud”. Pastorerna talar om 
den ekonomiska organiseringen, marknaden, i kritiska ordalag och hur den 
formar ett samhälle som värdesätter till och med människan i ekonomiska 
termer, som skapar oro hos individen, konkurrens mellan länder och en ut-
sugning av jordens resurser. Det enda som pastorerna framhåller som något 
positivt är sociala relationer, men även den sociala organiseringen av sam-
hället har sina brister som resulterar i trasighet och brustenhet, fångenskap 
och främlingsfientlighet, konflikträdsla och konkurrens. Pastorernas sam-
hällsbild kan därmed sammanfattas i uttrycket ”Jorden är mörk och svart”. 
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Den samhällsbild som uttrycks i predikningarna behöver inte, som tidiga-
re nämnts, utgöra pastorernas enda bild av samhället. Det är troligt att pasto-
rerna har flera bilder av samhället som tillsammans bildar deras samhällssyn. 
Man kan tänka sig att vid ett predikotillfälle målar pastorerna upp en positiv 
och ljus samhällsbild, vid ett annat en mörk samhällsbild och vid ett tredje 
en nyanserad samhällsbild som innehåller olika komponenter. Det tanke-
väckande är att alla pastorer som deltog i undersökningen under samma sön-
dag i kyrkoåret, oavsett vilket år de predikade och vilken predikotext de 
predikade över framför samma samhällsbild. 

Man skulle givetvis kunna hävda att det ligger i söndagens karaktär att ut-
trycka en mörk samhällsbild, men det argumentet får bara delvis stöd i pre-
dikotexterna. Matt 22 innehåller en spänning mellan kejsaren och Gud. 1 
Mos 4 är berättelsen om hur Kain dödar Abel, men analysen visar att det inte 
finns några skillnader i bilden av samhället som kan hänföras till predikotex-
ten. Inte heller antyder söndagens tema – samhällsansvar – någon spänning 
eller konflikt. Ett exempel på hur söndagens tema kan innehålla en värde-
laddning är den sjuttonde söndagen efter Trefaldighet med rubriken ”Gud 
eller världen”. Jag återkommer ytterligare till detta i avsnitt 10.1.3. 

10.1.2 Det som sägs i predikan om samhällsansvar 
Det är först och främst enskilda kristna som ska ta ansvar för sin medmän-
niska genom att visa kärlek och omsorg om sin nästa. Trots att pastorerna 
förlägger den största delen av kristet samhällsansvar på en individ-till-
individ baserad relation ger de få konkreta exempel på vad denna typ av 
ansvar innebär. I andra hand ska enskilda kristna ta ansvar för det gemen-
samma – för samhället, genom att delta i det politiska arbetet, bilda opinion, 
lyda lagar och betala skatt, samt genom att dela med sig. I lägre grad ska 
församlingen ta ansvar för enskilda människor genom församlingens gemen-
skap och miljö, samt för samhället. När pastorerna talar om församlingens 
ansvar för samhället talar de om att församlingen ska arbeta för det goda och 
kämpa mot det onda, att den ska ta ansvar för jorden, stå på de svagas sida 
och ge sitt stöd till makthavare.  

Det samhällsansvar som pastorerna förespråkar kan beskrivas som refor-
mistiskt, samhället ska förbättras, men inte förändras i sin grundstruktur. 
Svaret på vad pastorerna säger om samhällsengagemang är att pastorerna 
talar om ett reformistiskt individualiserat kristet samhällsansvar. 

Man kan visserligen påstå att allt ansvar har sin grund i individen, även 
ett kollektivt ansvar är beroende av individer och att det därmed inte är något 
uppseendeväckande att pastorerna främst talar om individens ansvar. Mot 
detta kan anföras att det både i SMF:s historia och utanför SMF finns en rad 
exempel på att människor gått samman och agerat kollektivt. Många exem-
pel visar också den styrka som finns i ett kollektivt agerande, en styrka som 
inte kan uppammas på samma sätt i ett individuellt engagemang. När pasto-
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rerna propagerar för ett individualiserat ansvar finns risken att den styrka och 
genomslagskraft som finns i ett kollektivt agerande går förlorad. 

I fråga om betoningen av ett reformistiskt ansvar kan man säga att det 
verkar ligga helt i linje med den tradition som finns inom SMF. I de exempel 
som lagts fram i kapitel 3–5 finns inga revolutionära drag, även om en pre-
dikokommentator i Tro & Liv talar om anarki. 

10.1.3 Faktorer som kan sägas ligga bakom pastorernas predikande 
Inte någon av de variabler som växt fram ur den teoretiska analysen påverkar 
eller samvarierar med pastorernas predikande i någon högre grad. Resultaten 
visar istället på en stor samstämmighet i urvalsgruppen, med viss naturlig 
variation. 

Den enda faktor som kan sägas ligga bakom det som sägs i predikningar-
na är tidskriften Tro & Liv. Jämförelsen med kommentarerna i tidskriften 
och det som sägs i predikningarna visar för det första att pastorerna tar upp 
samma tankegångar som finns i kommentarerna. De hänvisar till samma 
bibelställen som kommentatorerna hänvisat till och använder samma ord 
eller fraser som kommentatorerna. För det andra återfinns i predikningarna 
den samhällsbild och syn på samhällsansvar som kommentatorerna har. 
Kommentatorerna talar mycket lite om dagens samhälle och när de talar om 
samhället uppvisas en negativ inställning till staten. På samma sätt skildrar 
pastorerna samhället och staten. Kommentatorerna i Tro & Liv förespråkar 
lojalitet mot staten och omsorg om den svage; så gör även pastorerna i pre-
dikan.  

Det är inte troligt att de värderingar som finns i tidskriften och i predik-
ningarna följer ett enkelt orsakssamband som innebär att först läser pastorer-
na kommentarerna i Tro & Liv, sedan anammar de värderingarna som finns i 
tidskriften och förespråkar samma värderingar i predikan. Det är snarare 
troligt att pastorerna och kommentatorerna i Tro & Liv ingår i samma värde-
system, framför allt SMF, och att både tidskriften och pastorerna speglar detta 
värdesystem. På så sätt är det möjligt att Tro & Liv konfirmerar pastorernas 
värdesystem och ger en legitimitet åt pastorerna att säga det de gör i predi-
kan. 

Svaret på frågeställningen om det finns andra faktorer som kan sägas lig-
ga bakom pastorernas predikande är att den enda undersökta faktor som får 
något större genomslag i predikningarna är tidskriften Tro & Liv. 

10.1.4 Analys av predikningarnas innehåll  
Analysen av predikningarna har skett genom en pendling mellan teori och 
empiri. Teorin har varit samlad på tre nivåer. På makronivån har begreppen 
sekularisering med dess moment av differentiering, religionens avtagande 
och privatisering, samt individualisering använts som tolkningsredskap, se 
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kapitel 2. På mesonivå har begreppen denomination och folkrörelse använts, 
se kapitel 3. Slutligen har på en mikronivå medlemmarnas relation till sam-
hälle och samfund beskrivits (se kapitel 4), samt relationen mellan pastor 
och predikan (se kapitel 5). 

Därmed har både konvergenser och divergenser kunnat spåras inom ma-
terialet, samt mellan materialet och SMF som rörelse, dess medlemmar och 
samhället. Den tematiska analysen som genomförts i kapitel 9 visar att mate-
rialet sällan har gått att tolka i antingen-eller-termer, som att pastorerna an-
tingen intar en individualistisk hållning eller en kollektivistisk hållning, an-
tingen för folkrörelsetanken vidare i predikningarna eller inte.  

Predikningarnas innehåll i jämförelse med religiösa förändringar på 
makronivå 
De religiösa förändringar som pågår i det svenska samhället har beskrivits 
som sekularisering med tre tillhörande processer: differentiering, religionens 
avtagande och privatisering (se Casanova 1994). Dessutom har förändringen 
beskrivits med hjälp av begreppet individualisering. Analysen av materialet 
visar att dessa olika processer är sammanvävda med varandra och förstärker 
varandra, men eftersom undersökningen endast rymmer ett mättillfälle går 
det inte att uttala sig om huruvida till exempel individualiseringen i urvals-
gruppen har ökat eller minskat, utan enbart om individualistiska drag före-
kommer eller inte. 

Den tes som Casanova själv driver är att ”religion ’goes public’” (1994 s 
220). Undantaget för denna tes är Norden inklusive Sverige och den här 
undersökningen visar att undantaget är högaktuellt i en missionsförbundisk 
kontext. 

Sekularisering i form av differentiering medför att det meningssystem 
som predikan ger uttryck för inte tolkar hela tillvaron, utan bara delar av 
tillvaron. Urvalsgruppens pastorer tolkar inte samhället religiöst, de nöjer sig 
med att beskriva det. Istället beskrivs och tolkas den kristna sfären desto mer 
ingående. Pastorerna ger i predikningarna ett stort utrymme åt hänvisningar 
till den kristna sfären och till att tala normativt om samhället, om kristet 
samhällsansvar. Det meningssystem som förmedlas blir därmed partiellt. 
Detta partiella meningssystem kan förklaras med hjälp av differentiering 
som innebär att ingen institutionell religion kan längre göra anspråk på att 
fungera som meningssystem för ens stora delar av det svenska samhället. 
Avsaknaden av möjlighet att tolka hela tillvaron kan beskrivas som att diffe-
rentieringen påverkar innehållet i det kristna budskapet och dess anspråk 
som meningssystem. 

Avsaknaden av en religiös tolkning av samhället kan också ses som ett 
uttryck av privatisering. Den största delen av predikningarna utgörs av utsa-
gor som hör hemma i den kristna sfären. Pastorerna i urvalsgruppen talar 
visserligen om den offentliga sfären, vilken de flesta utsagor om samhället 
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handlar om, men de kristna företrädarna i den privata sfären förmår inte tol-
ka den offentliga sfären religiöst. Offentliga problem får istället sin lösning i 
den privata sfären genom att kristna ska agera som goda medmänniskor. I 
mindre grad uppmanas åhörarna att agera i den offentliga sfären genom opi-
nionsbildning; agerandet i den offentliga sfären ska främst ske genom att 
stödja den rådande ordningen, vilket kan verka vara en paradox. Till det 
rådande politiska systemet hör att det offentliga och privata skiljs åt, att reli-
gion får mindre inflytande på staten. Ändå ska detta system som i sin för-
längning ökar privatiseringen stödjas, enligt pastorerna. Därigenom medver-
kar pastorerna själva till att öka privatiseringen. 

Huruvida religionen som den uttrycks i SMF är i avtagande är svårare att 
yttra sig om. I en kvantitativ mening finns belägg för att SMF, liksom många 
andra kristna kyrkor och trossamfund, minskar medlemsmässigt. Däremot är 
det svårare att finna belägg för om religionens betydelse för den enskilda 
medlemmen eller pastorn inom SMF avtagit. Det är en fråga som ligger utan-
för den här undersökningens ram. 

Tidigare har det påtalats att det finns tendenser som tyder på en ökad in-
dividualisering i det svenska samhället. Bilden av urvalsgruppens pastorer 
som individualistiska är tvetydig. Å ena sidan kan en individualistisk håll-
ning skönjas i pastorernas instämmande i påståenden i enkäten som speglar 
en individualistisk hållning och i deras pläderande i predikan för ett individ-
baserat ansvar. Pastorerna förlägger lösningen på de problem som finns i 
samhället på individnivå. När det gäller individualism finns en tydlig kon-
vergens mellan pastorernas personliga åsikter och det som sägs i predikan. Å 
andra sidan är inte pastorerna individualistiska i den bemärkelsen att de ut-
vecklat en autonomi och egna personliga värderingar i relation till kollekti-
vet; pastorskåren och SMF. Pastorerna är mycket kollektivistiska på det sättet 
att de talar med så gott som en röst och att det inte går att urskilja några tyd-
liga individuella avvikelser. Pastorerna har så att säga en kollektiv individua-
listisk hållning. Förklaringen till denna likhet kan sökas dels i den interna 
strukturen som tidigare benämnts som ett missionsförbundiskt värdesystem 
och dels i interaktionen mellan samfund och samhälle. Det är möjligt att 
tänka sig att sekulariseringsprocessen i det svenska samhället ökar de inre 
kraven på konformitet och på kristna företrädare. Pastorernas samstämmig-
het kan också ses som en motprocess mot den pluralism som annars tilltar i 
samhället och understryker att pluralism inte är en entydig process. 

Som synes förstärker de olika processerna varandra. Det partiella 
meningssystemet bidrar till privatisering, privatiseringen bidrar till en 
betoning av individualistiska värden, som tillsammans bidrar till en intern 
sekularisering av SMF. Det är rimligt att anta att sekularisering inte bara är en 
process utanför de religiösa institutionerna, utan också en pågående process 
inom dem som påverkar de kristna företrädarna på ett personligt plan och 
deras offentliga förkunnelse.  



 

 188

I den här undersökningen är Casanovas syn på sekularisering det perspek-
tiv som valts som mall för beskrivning av de här redogjorda resultaten. Det 
har också i empiriska materialet förekommit antydningar till teoretiskt per-
spektiv när pastorernas själva tolkat till relationen mellan stat och religion i 
privatiseringsliknande ordalag och talat om den sekulariserade människan. 
Även andra teoretiska perspektiv är möjliga som till exempel ett mer utpräg-
lat postmodernistiskt perspektiv. Utifrån ett sådant teoretiskt perspektiv kan 
den spänning som finns i predikomaterialet mellan ett mörkt samhälle och 
kristet samhällsansvar, den strikta moral som pastorerna förespråkar, tidlös-
heten och universaliteten som präglar predikningarna sägas vara modernis-
tiska drag. Det kan tyda på att pastorerna har ett värdesystem som andra är 
på väg bort ifrån (se Inglehart 1997).  

Predikningarnas innehåll i jämförelse SMF som rörelse och dess sam-
fundsledning på mesonivå och dess medlemmar på mikronivå 
I analysen av relationen mellan SMF som folkrörelse, pastorernas värderingar 
och medlemmarna har tre folkrörelsedrag betonats: kollektivism, föränd-
ringsbenägenhet och samhällsbild.  

I fråga om samhällsbild ligger det bakom folkrörelsens förändringsbenä-
genhet en föreställning om att samhället är möjligt att förändra till något 
bättre än vad det redan är. Samhället kan vara bra, men bli bättre, ha större 
eller mindre brister som kan förbättras. Pastorernas samhällsbild rymmer 
uppfattningen om ett samhälle med många brister. De anser inte att samhäl-
let är bra. Församlingsmedlemmarnas bild av samhället som mindre bra (Pet-
tersson 1992) delar även pastorerna. En knapp majoritet av församlingsmed-
lemmarna anser att det nuvarande samhället är dåligt. Pastorernas samhälls-
bild stämmer därmed väl med församlingsmedlemmarnas och med 
folkrörelsetanken. 

När det gäller förändringsbenägenhet är pastorerna finns en skillnad mel-
lan de åsikter som pastorerna uttrycker i enkäten och som de lyfter fram i 
predikan. I enkäten vill pastorerna både följa och skapa regler, medan de i 
predikningarna inte talar lika mycket om att skapa regler. De uppmanar med-
lemmarna att betala skatt, stödja makthavarna och vara lojala mot staten. 
Tillsammans med det individbaserade samhällsansvaret beskrivs pastorernas 
hållning som individualistisk solidaritet på ett personligt plan och som indi-
vidualistisk undersåtlighet på ett offentligt plan. Beroende på sammanhang 
betonar pastorerna det undersåtliga eller det solidariska. Oavsett föränd-
ringsbenägenheten har pastorerna en individualistisk hållning I fråga om 
förändringsbenägenhet är pastorernas hållning tvetydig. 

Kollektivism är ytterligare ett kännetecken på en folkrörelse. Det är med-
lemmarna som bärs av en gemensam ideologi och som tillsammans vill för-
ändra samhället till att mer överensstämma med den egna föreställningen om 
det goda samhället. Denna kollektiva hållning när det gäller samhällsansvar 
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delar pastorna varken på ett personligt plan eller propagerar för offentligt i 
predikan. Pastorernas individualism och individualistiska förkunnelse stäm-
mer väl med medlemmarnas individualistiska hållning, men bryter med den 
folkrörelsetradition som de representerar.  

I samband med denna analys inställer sig frågan om hur många olika de-
lar av SMF som kan avvika från folkrörelsetanken utan att själva karaktäristi-
ken av SMF som folkrörelse närmast blir felaktig? Pettersson (1992) karaktä-
riserar medlemmarnas syn på SMF som ”en självförvaltande gemenskap” och 
pastorerna i den här undersökningen delar varken folkrörelsens kollektivism 
eller förändringsbenägenhet. Även om undersökningen inte är representativ 
för pastorskåren indikerar den en försvagning i folkrörelseidentiteten. Till-
sammans med medlemmarnas syn på SMF kan karaktäristiken av SMF som en 
folkrörelse åtminstone ifrågasättas. 

Den religionssociologiska karaktäristiken av en denomination stämmer 
inte med pastorernas inställning till samhället. En denomination anser att 
världen är OK (McGuire 1997) och Halvardson (1991) anser att SMF sedan 
dess begynnelse kan betraktas som en denomination. Den samhällsbild som 
framträder i min undersökning stämmer inte med denominationstanken, utan 
snarare med kultens eller sektens relation till samhället. 

Karaktäristiken av SMF som denomination har ifrågasatts i den här under-
sökningen. Det finns många fördelar med att kunna kategorisera religiösa 
organisationer som kyrka, sekt, denomination eller kult. Genom dessa kate-
goriseringar kan exempelvis SMF särskiljas från Svenska kyrkan och Livets 
ord. I den modell som McGuire (1997) framför är det också möjligt att pla-
cera olika organisationer som mer eller mindre tydliga denominationer eller 
kulter. Relationen mellan de olika organisationstyperna behöver inte vara 
statisk, men vad händer med modellen när en organisation till viss del är kult 
eller sekt och till viss del är denomination? Är modellen fortfarande använd-
bar som en karaktäristik av SMF? Analysen av resultaten i den här undersök-
ningen indikerar att en modifiering av modellen kan behövas.110 

10.2 Abstraktion och kvalitetsprövning 
När företeelser inom det sociala fältet analyseras med hjälp av kvantitativ 
metod omtalas företeelsen i termer av till exempel hur ofta och hur många. 
Målet med kvantitativa studier är många gånger att inte bara beskriva en 
mindre grupp utan också att kunna uttala sig om en större. Därmed blir frå-
gor om urval, representativitet och generaliserbarhet viktiga. När det sociala 
livet analyseras med hjälp av kvalitativ metod omtalas i stället företeelsen i 

---------------------------------------------- 
110 Gustafsson (1997 s 31) talar om att det intressanta inte är att sätta etiketter på olika sam-
fund, utan att kartlägga i vilken riktning de utvecklas. Undersökningens resultat kan antyda att 
en förändring är på gång inom SMF. 
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termer av vilka egenskaper som företeelsen rymmer och hur olika egenska-
per skiljer sig från varandra. I och med detta blir till exempel frågor om in-
tern logik, innebördsrikedom och empirisk förankring viktiga.  

Målet för den här studien har inte varit att från den lilla gruppen på 35 
pastorer kunna säga något om alla pastorer inom SMF, utan att beskriva de 
egenskaper som ryms i pastorernas samhällsbild och syn på samhällsansvar. 
Dessa resultat har satts in i en större teoretisk ram med hjälp av vad Miles 
och Huberman (1994) benämner som abstraktion. Enskilda kategorier har 
fogats samman till huvudkategorier, som beskrivit centrala teman: samhälls-
bild och syn på kristet samhällsansvar. Dessa teman har i sin tur relaterats till 
befintliga teorier inom religionssociologin (1994 s 90 ff). Detta innebär att 
man inte kan uttala sig om till exempel alla pastorer i SMF har en mörk sam-
hällsbild eller ett individualistiskt förhållningssätt, bara att dessa företeelser 
förekommer. Bedömningen av undersökningens kvalitet kan inte till följd av 
detta grundas på resultatens generaliserbarhet, utan måste ske enligt andra 
kriterier. 

Enligt Steinar Kvale (1997) är det inte självklart att forskare som använ-
der en kvalitativ metod anser att frågor om kvalitetsprövning hör samman 
med kvalitativ forskning. Det förordar han själv (1997 s 207 ff). Jag delar 
Kvales hållning och anser att en sådan diskussion bör föras. Problemet med 
denna form av diskussion är att det inte finns någon större konsensus om hur 
denna kvalitetsprövning ska gå till. Staffan Larsson (1994) talar om att när 
en diskussion kring kvalitetskriterier saknas riskerar de kriterier som an-
vänds att bli privata, trots att det egentligen är en fråga för hela forskarsam-
hället (1994 s 163).  

De kvalitetsprövningar som använts i den här undersökningen härrör från 
Miles och Huberman (1994). De har samlat en rad vad de benämner ”takti-
ker” för validitetsprövning, prövning av giltigheten i resultaten (1994 s 262 
ff). En taktik som använts är sökandet efter undantag och det exceptionella. 
Hela predikomaterialet har genomsökts för att finna både innehållsliga och 
kvantitativa skillnader och undantag (1994 s 269 f). De skillnader som hittats 
har redovisats i kapitel 9. En annan prövning som gjort är extern värdering 
av mitt bruk av de centrala kategorier som använts i analysen. Redogörelsen 
för hur den externa värderingen genomförts finns i avsnitt 6.7. På grund av 
att en extern värdering genomförts har graden av giltigheten i kategorise-
ringen kunnat anges. 

Dessutom har under själva analysprocessen ett par taktiker använts för att 
skapa meningsfulla tolkningar (Miles & Huberman 1994 s 245 ff). En sådan 
är klustring, att föra samman kategorier som innehållsligt hör samman under 
en och samma huvudkategori (1994 s 248 f). Denna process finns beskriven i 
avsnitt 6.5. De två kluster eller huvudkategorier som materialet samlats kring 
är ”samhälle” och ”samhällsansvar”. En annan taktik som använts är räknan-
de (1994 s 252 f). Genom att räkna till exempel hur många kvinnor och män 
som talar om staten kan man se vad man har. Det ger även analytisk ärlighet, 
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enligt Miles och Huberman. Räknandet minskar risken att alltför starkt po-
ängtera vissa resultat eller ignorera andra. Hur räknandet genomförts finns 
också beskrivet i avsnitt 6.5  

10.3 Metod- och materialreflektion 
Vad är fördelarna och nackdelarna med den kombination av material och 
analysmetoder, triangulering, som förekommit i undersökningen? Vad har 
den externa värderingen och olika signifikansprövningar tillfört analysen? 
Vad har jämförelsen med andra undersökningar gett och vilka svagheter 
finns i materialet? 

Man kan inleda med att fråga sig om de båda analyserna som genomförts, 
av predikningarna och enkätsvaren, är kvalitativa respektive kvantitativa. Att 
det rör sig om en kvantitativ enkätsvarsanalys är lättast att argumentera för. 
De valda undersökningsfrågorna är hårt bundna och låter sig ibland begrän-
sas till helt och hållet kvantifierbara mått (antal år, antal barn, mängd och 
längd). Det är mindre självklart att predikoanalysen är kvalitativ, i och med 
att det där också använts redskap som normalt förknippas med kvantitativa 
metoder. Att predikningarna analyserats kvalitativt framgår emellertid tyd-
ligt av att det är egenskaper eller framträdande drag som eftersökts, att ana-
lysen har byggt på en pendling mellan delar och helhet, att variationen i åsik-
ter har sökts för att visa den eventuella innebördsrikedom som finns i pre-
dikningarna, att analysen strävat efter att gå från det konkreta till det abstrak-
ta. 

I den här undersökningen har alltså en kombination av två material, enkä-
ter och predikningar, och två analysmetoder använts, kvantitativ och kvalita-
tiv. Trianguleringens fördelar har i den här undersökningen varit de konver-
genser och divergenser som framkommit. Därmed har en nyanserad bild av 
forskningsområdet och de olika teorierna kunnat ges (se Riis 2000b s 83). En 
annan fördel är alla de genomskärningar som kunnat göras och som inneburit 
att en nyansrik beskrivning i fråga om vad som kan sägas ligga bakom det 
som sägs i predikningarna kunnat nås. En tredje fördel är att genom kombi-
nationen av de båda materialen har ett finmaskigt nät knutits som visar vilka 
av de variabler som använts som har någon större förklaringskraft. 

En nackdel med den här formen av triangulering är relationen mellan det 
kvalitativa urvalet och den kvantitativa undersökningen. Grundbulten i kvan-
titativ metod är möjligheten att uttala sig om en större grupp, något som satts 
ur spel genom det aktuella urvalsförfarandet. Syftet med enkätundersökning-
en har inte varit att kunna uttala sig om en större grupp, utan enbart om un-
dersökningsgruppen. Det hade givetvis varit möjligt att i samband med en-
kätdelen istället göra ett slumpmässigt urval från pastorskåren. Därmed hade 
representativiteten säkerställts och signifikansprövningar hade kunnat göras 
utan svårigheter. Även från ett slumpmässigt urval hade det varit möjligt att 
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från analysen generera variabler som kunnat användas i analysen av det kva-
litativa materialet. Med hjälp av så kallad översampling av de kvinnliga 
pastorerna hade en representativitet kunnat säkerställas. I den kvantitativa 
delen av undersökningen hade detta inte ställt till några problem, men i den 
kvalitativa undersökningsdelen (predikningarna) skulle möjligheterna att 
kompensera översampling i predikoanalysen ha blivit mer begränsade och 
rent allmänt skapat svårigheter. 

I samband med undersökningen har en extern värdering genomförts. Re-
sultaten från den externa värderingen visar den komplexitet och mångtydlig-
het som kategoriseringen av ett textmaterial innebär, vilket leder till att den 
kategorisering som tidigare predikoundersökningar bygger på sannolikt be-
höver problematiseras. Trots komplexiteten och de svårigheter som värde-
rarna ansett funnits i värderingen har överensstämmelsen mellan dem och 
mig varit så pass ”hög” att vidare bearbetning och analys är meningsfull. 
Den externa värderingen har således gett anvisning om hållbarheten i kate-
goriserandet av det övriga materialet och de övriga kategorierna. 

I analysen av enkät- och predikomaterialet har olika signifikansprövning-
ar använts. Risken med detta förfarande är att gränsen för vad som går att 
säga blir otydligare. Siffror ger lätt ett sken av större exakthet än vad som 
finns, ett förhållande som gång efter gång upprepas i dagspressen i till ex-
empel opinionsundersökningar av partisympatier. De skillnader som redovi-
sas ligger ofta inom felmarginalen, men omtalas som faktiska skillnader. När 
det gäller enkätmaterialet finns risken för att de skillnader som finns inom 
urvalsgruppen uppfattas som att representativa för hela pastorskåren, vilket 
inte är fallet. I predikomaterialet finns det en risk för att de kvantitativa 
skillnaderna ges större värde än de innehållsliga. Fördelen med bruket av 
signifikans har varit att det gett en fingervisning om skillnader inom materia-
let. Det har också varit ett nyttigt sorteringsinstrument för att upptäcka kvan-
titativa skillnader som annars varit svåra att finna och instrumentet har mi-
nimerat risken för under- och övertolkning av de skillnader som funnits. 

I fråga om materialets beskaffenhet finns områden som i efterhand visat 
på svagheter. Det ena handlar om att det kvalitativa materialet inte nått nå-
gon mättnad i fråga om predikotexter, det vill säga att nya data inte tillför 
något nytt eller någon förändring av tolkningen. Materialet består främst av 
predikningar över Matt 22 och det är endast ett fåtal predikningar som hållits 
över de resterande predikotexterna. Till exempel har bara fyra pastorer pre-
dikat över Matt 12 och en pastor över 1 Mos 4. Det är möjligt att om fler 
predikningar samlats in, som hållits över de resterande föreslagna bibeltex-
terna, skulle nya data ha tillkommit som också förändrat tolkningen. Denna 
svaghet synliggjordes vid en jämförelse mellan å ena sidan vilken nivå 
pastorerna förlägger ett kristet samhällsansvar på och å andra sidan prediko-
textens nivå. 

Det andra området handlar om frågeställningarna i enkäten. Det hade va-
rit önskvärt med frågor i enkäten om pastorernas samhällsbild. Dessa fråge-
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ställningar skulle sedan ha kunnat relateras till den samhällsbild som fram-
kommit i predikomaterialet. 

10.4 Avslutning 
Forskning är en process som på sätt och vis aldrig tar slut. Nya svar väcker 
nya frågor. Slutet på en undersökning är också början till en fortsättning. 
Den här studien har anknutit till flera forskningsområden inom vilka nya 
frågor kan ställas. Religionens roll i samhället är en till synes tidlös fråga 
som kräver tids- och rumsspecifika svar. Resultaten visar att det behövs mer 
forskning om religion och samhälle. Hur ser konstruktionen av den sociala 
verkligheten ut i andra miljöer, såväl uttalat religiösa som inte uttalat religiö-
sa? Vad händer med religion som meningssystem om den inte längre förkla-
rar allt i tillvaron? Upplever andra grupper i samhället också jorden som 
mörk och svart och hur orkar i så fall människor leva med en mörk sam-
hällsbild? Vad blir det av det gemensamma samhällsbyggandet om allt an-
svar läggs på individen i den privata sfären?  

Den här undersökningen kan inspirera till vidare forskning om medbor-
gerlighet och demokrati, inklusive hoten mot dessa, samt om individualism 
och kollektivism. 
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KAPITEL 11 

Summary: The world is black and dark 

11.1 Chapter 1: Purpose 
The purpose of the dissertation is to: 

 
investigate what the MCC (Mission Covenant Church of Sweden, hereafter 
the MCC or “Svenska Missionsförbundet” in Swedish) pastors say about 
today’s society and social responsibility as well as identify factors, be-
yond gender, that underlie the sermons of the pastors. 
 

The study is accomplished in the light of a theoretic analysis of secularisa-
tion on a macro level, through an analysis of the MCC as a national move-
ment and denomination during one century (meso level), by analysing the 
values of the members and by analysing the individual conditions of the 
pastors (micro level).111  

The dissertation is concentrating on the Christian organised religion as 
expressed in the MCC and is looked upon as a system of meaning (see Luck-
man 1967 p 69 ff and Berger 1990 p 20 ff). The term society includes three 
different aspects: society as social, political and economical organisation. 

11.2 Chapter 2: The role of religion in society 

11.2.1 Secularisation 
Casanova (1994) talks about the three different processes of secularisation, 
differentiation, the decline of religion in the modern world and privatisation. 

Differentiation is a process of increasing distinction between what is reli-
gious and what is secular (1994 p 20 ff). In Swedish context is, for example 
differentiation on government level, about the relation between the Govern-
ment and the Swedish Church. The organised Christian religion has lost its 
influence and governments support religious institutions to a much less de-
gree than previously. 

---------------------------------------------- 
111 For a description of macro, meso and micro levels, see Riis 2000 p 253. 
114 An occupation is defined as female or male dominated when one sex has a representation 
of 60-100 per cent in that occupation (Kvinnornas arbetsmarknad. 1990-talets – återtågets 
årtionde? p 66) 
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The decline of religion is according to Casanova the conception that the 
importance of religion socially and individually has decreased and is con-
tinuously decreasing. According to this conception the number of individuals 
that are religiously active is reduced and the religious organisations become 
marginalised. This is a conception that Casanova himself rejects from a 
global perspective. According to him religious traditions have experienced 
an increase or shown maintained vitality in most parts of the world. The 
major exception is Western Europe with its appearingly continuous decrease 
in religion (1994 p 25 ff). The Nordic countries including Sweden are also 
included. From a Swedish perspective it is thus possible to state secularisa-
tion as a decrease in the importance of religion. The decrease of religion in a 
quantitative sense is observable on an individual level. Pettersson states in 
1992 (1992a p 74 ff) that numerous studies in Sweden indicate that the indi-
vidual religious commitment has halved the past 60 years. This decrease in 
religious commitment, in this case Christianity, is also in Sweden observable 
on an organisational level. The MCC has since inception documented annual 
memberships. The MCC had in 1926 the largest number of memberships 
ever, approx. 115,500 members. Since then, with few exceptions, there has 
been a steady decrease in the number of members and in 2001 The MCC had 
slightly more than 65,000, a reduction by 50,500 members (Årsberättelse 
2001). 

Privatisation implies that it is typical for the modern world to consider is-
sues of subjective character as a completely personal matter. The public 
institutions are not any longer interested in maintaining a holy cosmos or a 
public religious world picture (Casanova 1994 p 37). Privatisation is as an 
empirically established development not an undisputed process, but there are 
opposite tendencies as well. 

11.3 Chapter 3: The MCC’s relation to society 

11.3.1 Denomination and popular movement 
The American term denomination is described by Halvardson as a religious 
organisation of pluralistic legitimacy (see Robertson 1972), i.e. it does not 
include unique claims to be the one and only true religious organisation. The 
denomination also has a positive relation to society and culture (Halvardson 
1991 p 44). 

Popular movement research finds similar phenomena internationally. 
There is no direct translation into English of the Swedish term folkrörelse, 
the concepts popular movement, social movement and voluntary associations 
may be equalled to the Swedish Concept. The Swedish concept is, according 
to Halvardson, characterised by being “dynamic, solidarity and mobilising” 
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(1991 p 36 ff). Halvardson implies with dynamic that a popular movement 
should be more forceful and changing rather than administrative and pre-
serving. The word solidarity means that a popular movement must have ob-
jectives beyond the interests of both the organisation and members. Mobilis-
ing implies that the resources of the movement come from the commitment 
of and assumed responsibility by the members. Halvardson considers this 
definition to correspond well with the MCC (1991 p 37). 

11.3.2 The relation to society 
The MCC’s relation to society can be described with the following five fea-
tures. 

Firstly political commitment within the political system constitutes one 
part of the relation to society. 

Secondly influencing of public opinion is one part of the relation to soci-
ety. The political commitment in the Swedish Parliament has changed during 
the past century from taking place inside the parliament to the outside. 

Thirdly a commitment to separate issues is part of the relation to society. 
Fourth clarity in moral and life style issues constitutes part of the relation 

to society. The opinion that moral and life style issues are important does not 
seem to have changed over time. 

Fifth local parish work can be considered as an expression for the MCC’s 
relation to society. 

 

11.4 Chapter 4: The dual citizenship 

11.4.1 The last century 
Palms (1982) study about the attitude of the Free Church movements to-
wards the union and political struggle of labourers during the years around 
the turn of the 20th century deals with i.a. the attitude of the members of the 
MCC concerning labour issues. The members shared no views with popular  
nor local leaders concerning labour issues. Instead the members of the labour 
class identified with the local union (1982 p 163 ff). 

The social commitment of individuals in what might be characterised as 
popular historical form from around the turn of the 20th century is portrayed. 
The Baron of Tidaholm, H H von Essen, is one example of how a member of 
the upper ranks of society took on a tremendous social responsibility 
(Gustafsson, Per Erik 1974). 

The mission in other countries played a very central role in the MCC’s 
congregations at the end of the 19th century. 
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It was not only people in other countries and their welfare that stood in 
focus, but the individual life style was also important to the first generations 
of the MCC members. 

11.4.2 Present time 
A questionnaire concerning popular movements was developed in 1989 
within the frames of the Framtida Folkrörelser (Future Popular Movements) 
project and in 1990 an attitude survey was accomplished in Sweden that was 
part of the European EVSSG survey (see Pettersson 1992a). Included in the 
questionnaire were i.a. the MCC members. A comparison is made in Petters-
son 1992b regarding how popular movement people and Swedish citizens 
consider characteristic for a good citizen. The view the MCC members have 
on civic virtues can according to Petterson be characterised as loyalty. That 
is, they highly value the ability of being able to follow rules as opposed to 
creating new rules. The MCC’s members can be described as being more 
inclined to follow rules compared with Swedish citizens (Pettersson 1992b p 
367). 

Do the MCC members have any confidence in the institutions of society 
and how large is their readiness to change? Pettersson writes that what char-
acterises the members in i.a. the MCC is that they live in a society which they 
perceive as less satisfying, yet they are not especially willing to make 
changes (Pettersson 1992b s 377). 

Included in the questionnaire were also questions concerning the mem-
bers view on MCC as a movement. The MCC members believe that the MCC 
should develop internally for the best of the members and that all work 
should be done on a voluntary basis by active members. This type of move-
ment is according to Pettersson analysis called “self-managing society” 
(1992b p 335). 

Furthermore, one issue of interest to this survey is the members view on 
the development of society. Pettersson’s results show that the MCC members 
have a pessimistic view on the future rather than a positive, whether it is 
concerning Sweden or the rest of the world (1992b p 414). 

11.5 Chapter 5: Conveying ideology 
The concept ideology is defined as ”a relatively systematic perception of 
how the world is, how it should be and how the objectives eventually might 
be accomplished. Ideologies can preserve society as well as being critical of 
society, total in scope or extent or be valid for limited areas” (Østerud 1996 
p 211). 
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11.5.1 Pastor, preacher and ideologist 
The MCC pastors have a function in a situation where they can be considered 
as a conveyor of ideology and a preacher. The ideology to be included and 
conveyed is the one existing in the MCC and the importance of preaching in 
the pastoral work is accentuated in the MCC’s constitution. 

11.5.2 Sermon 
A sermon is considered to be oral in this dissertation. Religion can be de-
fined as creating meaning. A sermon can also be considered as having a 
purpose as creating meaning. It creates a meaning for the preacher as well as 
the listener and makes the common symbolic universe more real. Part of the 
purpose of creating meaning is that sermons convey the existing ideology of 
the MCC. Sermons can also be considered as developing from the social con-
text. The liturgical form is part of the social context but so is the size of the 
congregation and localisation. Parts of the context are also in society existing 
basic values and the life situation and values of the preacher. The sermon is 
not textual in the respect that only the Bible is the basis for everything said, 
but it is contextual. The sermon is addressed to the listener, to his/her reality 
and life situation. 

11.5.3 The periodical Faith & Life 
Most pastors prepare in one way or another their sermon in advance. The 
body of the MCC pastors own a periodical, Faith & Life. Included are i.e. 
reviews on last Sunday’s text. Faith & Life may be an influencing factor as 
to the contents of the sermons. It can be considered as distributing the ideol-
ogy of the MCC. The reviews regarding last Sunday’s text under the heading 
“Social Responsibility” published between 1984 and 1997 were analysed. 

The reviews convey a view of society that is relatively negative toward 
the state, e.g. Beijer (1985). Christian social responsibility is according to the 
reviews moulded in different ways: by being loyal to the state, by protesting, 
resistance and anarchy, by working against class distinction and by caring 
for the weak. Although the commentators consider several ways as being 
conceivable, they only advocate one way and that is a relatively positive 
attitude toward the authorities, with limited loyalty. 

11.6 Chapter 6: Method and research process 
Two types of material were utilised in the study: sermons and questionnaire 
as well as two analysis methods, one quantitative and one qualitative. Both 
materials were analysed separately, variables from the questionnaire were 



 

 200

used in the analysis of the sermons and the results from both materials were 
compared between themselves. 

The study was accomplished in two steps. Step one: gathering sermons 
and step two: based on a preliminary analysis of the sermons compile a ques-
tionnaire concerning social background, sermon, faith and values that subse-
quently was sent to the participating pastors. 

Inquiry regarding ability to participate in the study showed several unex-
pected results. Only one third of the first inquired pastors had preached the 
Sunday in question. It required 80 women and 40 men to be inquired in order 
to assemble sufficient sermons. The final sermon sample was written by 20 
women and 12 men. The questionnaire sample is comprised of 30 question-
naires, 18 women and 12 men. The selection was directed by the wish for 
maximum variation in order to obtain maximum spread. Besides gender and 
age, the size of the locality of the congregation was considered when select-
ing the men. 

The sermon sample was studied, coded and analysed with the software 
programme NUD*IST. The questionnaire sample was treated with the soft-
ware programme SPSS and a number of different statistical test were accom-
plished. 

Dropping off analysis of the questionnaire shows that the internal drop 
off is not significantly great. An external evaluation of the categorisation of 
the primary coder shows that the categorisation is usable and that in these 
circumstances it is likely to assume that the discrepancy between primary 
coder and evaluator of approx. 85 per cent can be considered valid for the 
entire sample. 

11.7 Chapter 7: The pastors’s lives and values 

11.7.1 Social background 
The sample contains men aged between 26 and 65, but more than half of the 
women (55 per cent) are aged between 36 and 45, with no one over the age 
of 56. All the men in the study are married and have children. Four women 
are unmarried and nine have no children. There are also differences between 
female and male pastors concerning work experience before education for 
the ministry and the choice of theological school. Sixteen women had some 
sort of work experience of one year or more, mostly in occupations domi-
nated by women,114 and six men had work experience. All of the men and 
two thirds of the women entered into the MCC’s own education for the minis-
try. Most of the pastors (90 per cent) in the sample work alone or as senior 
pastor in the congregation. One third of the pastors have political inclina-
tions towards the liberal parties, one third with the socialist parties and one 
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third do not know with which party they sympathise or else they sympathise 
with the green party.  

11.7.2 Preparation of sermons and the content of sermons 
The pastors of the survey spend seven hours in preparation of sermons and 
there are few writings which they have in common as an aid for this. One 
magazine which almost all the pastors read as preparation is a pastoral 
magazine called Faith & Life. When asked what influenced their sermons 
mostly, two thirds state that they are mostly influenced by people: their con-
gregation and meeting with people in a social context. One third is influ-
enced by religious matters: the Bible, Christian literature and God, and one 
third by both the secular and the religious. Nearly all the male pastors preach 
every Sunday, but only half of the female pastors do so. 

Are the pastors of the opinion that questions about society are appropriate 
in the sermons and in church? 41 per cent of the pastors think unreservedly 
that these types of questions belong to the sermon and to the church and they 
do not turn the gospel into politics. When asked what type of social issues 
they referred to in the course of a year there is no single subject common to 
all pastors. Trade issues, the global problem of rich and poor, social disorder 
and aid to developing countries are subjects to which approximately two 
thirds of pastors referred during one year. Radio, television, newspapers and 
magazines are the most important sources of knowledge about society. 

11.7.3 Belief system 
In the questionnaire, the pastors were asked several questions about beliefs. 
Their answers may be summarised using the concepts traditional and adap-
tive belief. Traditional beliefs demand that traditions are kept alive, whereas 
adaptive belief seeks to introduce new elements into the belief system. 
Twenty-eight of the pastors have an adapting belief. 

The pastors’s belief systems also contain a view on the Bible. Four pas-
tors have a fundamentalist view, literal and traditional and 26 pastors have a 
hermeneutic view, symbolic and non-traditional. 

11.7.4 Values 
In general, the pastors hold similar views on morals and they share the view 
that there are no absolute guidelines as to what is right and wrong, applicable 
by everybody in any set of circumstances. They believe that people, both in 
groups and as individuals, can influence the development of society, as well 
as their own lives. The pastors agree with statements that reflect an individu-
alistic point of view. They are more renewing than traditional in questions of 
family and gender, but the pattern is unclear. On a variety of different moral 
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issues, pastors have a very strict social conscience. It is unjustifiable to claim 
social security benefits without being eligible for them, or to avoid paying 
for a ticket on public transport, or to cheat with taxes or accept a bribe. 
Twenty-eight pastors have a strict social conscience and two have a more 
permissive one. Where personal morality is concerned, for example views on 
abortion and divorce, pastors are more permissive. Twenty-four pastors have 
a permissive personal moral attitude and six a stricter one. Their attitude to 
sexual morality, for example homosexuality and or sexual infidelity in a 
relationship, is stricter. Nine pastors have a permissive attitude to sexual 
morality and twenty-one a strict one. There is no systematic relationship 
between gender, age, education or beliefs and morality. 

The initial analysis of sermons showed that pastors spoke at length about 
the rights and obligations of citizenship. As a consequence the questionnaire 
contained a number of questions about that. Pettersson (1992) presents a 
conceptual model of views on citizenship built on two dimensions, to fol-
low/not follow rules and to create/not create rules. To follow rules means to 
vote, not to avoid paying taxes, to be active in voluntary organisations and to 
keep one self informed about what is happening in society. To create rules 
means to empathise with those less fortunate than oneself, to form one’s own 
opinion independently of others, to be prepared to break the rules if one's 
conscience demands it. A personal view of simultaneously following and 
creating rules is what Pettersson (1992) calls “loyalty”. 

The initial analysis of the sermons also showed that the pastors seldom 
urged the congregation to act politically. Their own opinion about political 
action is that they are willing to sign petitions, join legal demonstrations, 
join boycotts and official strikes, and also to hide refugees. They are not 
willing or are not sure if they are willing to occupy buildings or factories and 
join wildcat strikes. 

In the analysis of the questionnaire age, work experience, theological col-
lege, political inclination, beliefs, attitudes, moral concepts, social, personal 
and sexual morals have been used as independent variables, but none of 
them gives a wider explanation. Gender can explain variations in social 
background and beliefs, but nothing more. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 203 

11.8 Chapter 8: The pastors, society and social  

responsibility 

11.8.1 The preachers and society 
The pastors’s descriptions of today’s society are ordered in three subjects: 
the state, the market and social relations. 

The state is about the political organisation of society. The state is some-
thing neutral to the pastors, something useful and something negative. The 
more concrete the pastors are in their statements about the state the more 
negative they become. According to the pastors the state wants their to be a 
line between state and religion. Religion should not interfere with the busi-
ness of the state. The privatisation of religion is blamed on the state. The 
male pastors defend most of all the role of Christianity in society and po-
lemise strongly against those forces in society that want to marginalise and 
privatise Christianity. Although the state sets boundaries for the relation 
between state and religion, it crosses these boundaries, the state is in other 
words boundary crossing. The men speaking about the state as the wild beast 
in the Apocalypse state the most extreme view on the state in the sample. To 
them the state becomes the most evil of all. The pastors criticise the politi-
cians for their economical management of tax revenues. Politicians abuse 
their position and allocate tax revenues in the wrong manner. 

The market is about the economical organisation of society. The pastors 
speak about the consequences of the market forces to the individual, to pub-
lic life and to the resources of the Earth. 

Society as social organisation is the only subject that is mentioned posi-
tive by the pastors. Only the women speak about social relations in a positive 
sense. The women define social relations as relation with other people, e.g. 
family, friends, peers, something regarding other peoples’s welfare. The 
pastors also bring up the lack of social relations. The backside of relations 
includes fray ness and brokenness, not being noticed, captivity and xeno-
phobia, afraid of conflicts, competition and violence. 

11.8.2 Responsibility for society 
The second subject about society includes normative and prescriptive state-
ments about society by the pastors, i.e. what they say about social responsi-
bility. 

Responsibility for society can be viewed from two different points of 
view: it is a concern both who is to take responsibility and for whom the 
responsibility is being taken. Responsibility may be taken by either the indi-
vidual or the local congregation; the action may be directed towards another 
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individual or society in general. Taken together, these two points of view 
become four dimensions. 
 
 Responsibility taken for: 

 
Responsibility taken by: 
 

Individuals Society 

 
The individual 

 
2 
 

 
1 

 
The congregation 

 
4 
 

 
3 

 
Figure 7. Four dimensions of responsibility for society. 

 
The numbers in Figure 7 show four different dimensions of responsibility. 
The pastors mainly speak of the responsibility of the individual for society 
and less about the responsibility of the congregation for individuals. The 
pastors thus accentuate individually based responsibility. 

The first dimension of responsibility deals with the responsibility of the 
individual Christian for his/her fellow-being. In this connection the pastors 
sometimes use the words love for your fellow-being. Although the responsi-
bility of the individual for his/her fellow-being plays an important part of 
Christian social responsibility, the pastors rarely explain what love for your 
fellow-being really means. 

The second dimension deals with the responsibility of the individual for 
society. The common responsibility consists primarily of four aspects: to 
share, pay taxes, obey the law, create opinion and participate in political 
work. 

The third dimension of Christian social responsibility deals with the re-
sponsibility of the congregation for individuals, a subject the pastors do not 
have much to say about. The responsibility of the congregation for individu-
als is made clear through own activities. Activities such as scouting, after-
school recreation centres and daytime meetings are ways of demonstrating 
responsibility. 

The fourth and final dimension deals with the responsibility of the con-
gregation for society. When the pastors speak about the responsibility of the 
congregation for society they speak primarily about the congregation work-
ing for the good and fight against evil, taking responsibility for the Earth, 
fight for the weak and support those in power. 
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11.9 Chapter 9: Society in religion 

11.9.1 Several voices but no pattern 
The analysis of the sample shows that the few existing differences are not 
structured according to known factors. 

The basis for the concordance can be found in the internal structure of the 
MCC. The pastors are part of a system, a mission covenant system, which 
means accordance rather than diversity, in spite that diversity and openness 
are prestige words in the MCC. The mission covenant value system means 
that sociological background factors which in other contexts often result in 
differences in interpretation is of little consequence. Some external circum-
stances are decrease in memberships, decreased relevance in the surrounding 
society, in other words the ongoing secularisation process that affects the 
MCC as well. When less people are comprised by the MCC’s system of opin-
ions and ideology, it is presumable that the internal pressure on the religious 
representatives has increased regarding a conformed front. These way exter-
nal and internal factors co-operate. Secularisation where religion decrease in 
importance could lead to an increase in pressure on conformity concerning 
faith and values and that the common value system is strengthened. 

In spite of the individualistic attitude one cannot find any unusual indi-
vidualism in the sample in the sense that individual pastors become more 
separated from the social group, develop larger autonomy or own values that 
not necessarily agree with the remaining pastors. There is an obvious tension 
in the sample regarding individualism vs. collectivism. 

11.9.2 The world is black and dark 
The pastors’s view on society can be summarised with the words: “the world 
is black and dark”115. The pastors share, with one exception, a dark view on 
society, irrespective of gender, age, civil status, faith, values and other pos-
sible background factors. 

The pastors’s view on society was analysed from the varying texts and no 
differences, beyond the sermons, from the point of view of content can be 
found in the sermon sample. The view on society is dark irrespective of text. 

A denomination is i.e. characterised by considering the world OK, see 
McGuire (1997 p 149). There is nothing in the texts of the pastors indicating 
that they consider the world fine. The attitude of the pastors toward the 
world is thus more like the one of a cult or sect rather than the one of the 
denomination. 

---------------------------------------------- 
115 The words are quoted from a sermon. 
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Comparing Faith & Life and the sermons indicates that there is a connec-
tion between the comments in the periodical and the world view of the pas-
tors, especially when speaking about the state. 

What is characteristic about the world view of the pastors is, with few ex-
ceptions, that society is not interpreted as being Christian. Thus the pastors 
on the chosen Sunday did not offer a system of meaning that interpret exis-
tence but rather a partial system of opinions. This circumstance may be a 
result of the pluralistic society that sermon or preachers exist in. The process 
of secularisation has entered in the distribution of the ideology and conse-
quently contains secular elements that cannot be interpreted in a religious 
manner. Elements of privatisation in the Christian sphere may be interpreted 
as the Christian sphere does indeed speak about the public sphere of which 
many phenomena are part of but it does remain uninterpreted. 

11.9.3 Amicable and revolutionary 
The social responsibility of the Christians should according to one pastor be 
characterised by being amicable and revolutionary. The word amicable is to 
be loyal to social order or in other words obey laws and regulations and par-
ticipate in society. To be a revolutionary is to obey God more than people 
and to protest against what is wrong. The pastors’s view on social responsi-
bility is characterised by amicability, which corresponds to the characteristic 
of the MCC as a denomination. The pastors want to improve the society they 
live in, but not change it radically. Although the view on society of the pas-
tors may be summarised with the quote: ”the world is black and dark”, no 
pastor considers the limit reached concerning the loyalty of the Christians to 
society and that it is time for a change. 

The solution of the problems the pastors consider existing in society is 
expressed in the sermons on an individual level. In this manner the pastors 
when speaking about responsibility reflect an individualistic attitude. It can 
be stated that the individualistic attitude of the pastors on a personal level is 
also reflected in the sermons. 

One characteristic of a popular movement is that it is solidaric and mobi-
lising (Halvardson 1991 p 37). This solidaric and mobilising characteristic 
cannot be found in neither the attitude of the pastors on a personal level or 
publicly in sermons concerning social responsibility. With that the pastors 
break with the tradition of the popular movement they represent and the 
ideology they convey is not the same as the one of the leadership of the 
communion. 

Included in the ideology of the popular movement is the will to change 
society. The personal attitude of the pastors can be stated as solidarity – to 
obey rules as well as making them – is not quite as salient in public. In their 
sermons the pastors speak more about obeying rules rather than making 
them. Only half of all the pastors speak about making rules. There is an ob-
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vious divergence concerning political actions. The pastors themselves have 
or would commit political actions. 

The pastors themselves have or would commit several political actions, 
but only one of these actions is suggested in the sermons as a way to take 
responsibility for society or create opinions. On a personal level the pastors 
seem to share the view on changes with the ideology of the popular  move-
ment and the national leadership while on a public level they seem to adhere 
to the view on loyalty held by the members and the periodical Faith & Life. 
These two aspects of the ideology of the popular movement show that the 
pastors convey an individualistic loyalty and an individualistic solidarity. 

The pastors find the basis for Christian social responsibility within the 
Christian sphere. The dark view on society that the pastors describe through-
out their sermons is in itself not a reason for social responsibility. The pas-
tors do not connect Christian social responsibility with the condition of soci-
ety. 

11.10 Chapter 10: Concluding summary and discussion 

11.10.1 Abstraction and quality testing 
The quality tests utilised in this dissertation originate from Miles and 
Huberman (1994). All the texts were searched through in order to find ex-
ceptions, from the point of view of contents and quantitative differences 
(1994 p 269 ff). Another performed test is an external evaluation of my us-
age of the central categories used in the analysis. Furthermore, two tactics 
were used during the actual analysis process in order to establish meaningful 
interpretations (Miles & Huberman 1994 p 245 ff). One is clustering, to 
bring together categories which belong together regarding contents under a 
common main category (1994 p 248 ff). The other tactic used was calcula-
tion (1994 p 252 ff). Calculations decrease the risk of accentuating certain 
results or ignore others. 

11.10.2 Reflections on methods and sample 
This dissertation utilised a combination of two samples, questionnaires and 
sermons and two methods of analysis, quantitative and qualitative. The ad-
vantages of triangulation in this dissertation were the established conver-
gences and divergences. Accordingly a nuanced picture of the area of re-
search and the different theories was provided (see Riis 2000b p 83). An-
other advantage are all the accomplished cross-sections which meant a de-
scription rich in variety was obtained concerning what is lying behind what 
is said in the sermons. A third advantage is by having combined the two 
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samples, a fine-meshed net was knotted showing which of the variables that 
were used containing some larger explanatory power. 

One disadvantage with this form of triangulation is the relation between 
the qualitative selection and the quantitative analysis. The basic principle in 
quantitative methods is the possibility to make statements about a larger 
group, something that is eliminated by the selection process in question. The 
objective of the questionnaires was no to be able to make statements about a 
larger group, but solely about the study group. 

An external evaluation was accomplished in connection with the study. 
The results of the external evaluation shows the complexity and ambiguity 
that categorising of text samples implies, which results in that the categorisa-
tion on which prior studies are based most likely needs to be problemised. 
The external evaluation has thus provided directions regarding the validity of 
the categorisation of the remaining sample and the other categories. 

Different significance tests were utilised in the analysis of the question-
naires and the sermon sample. The risk with this process is that the limit for 
what can be said becomes more unclear. Concerning the questionnaire sam-
ples there is the risk of perceiving the differences within the selected group 
as representative for the entire body of pastors. Regarding the questionnaire 
samples there is a risk that existing differences within the selected group 
would be perceived as representative for the entire body of pastors, which is 
not the case. In the text sample there is a risk that the quantitative differences 
are considered more valuable than the contents. The advantage of using sig-
nificance was that it provided a hint as to differences within the sample. In 
addition it served as a useful classification instrument in order to detect 
quantitative differences that otherwise would have been difficult to detect 
and the instrument minimised the risk for sub interpretation and hyper inter-
pretation of the existing differences. 

11.10.3 Conclusion 
This dissertation may inspire further research about citizenry and democ-
racy, including the threats against these and about individualism and collec-
tivism. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Bibeltexter för tjugoförsta söndagen efter trefaldighet116 
 

Samhällsansvar 
 
Första årgångens läsningar 
GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING 
Jer 29:4 - 7 
Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra 
bort från Jerusalem till Babel: Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar 
och ät deras frukt. Ta hustrur, och föd söner och döttrar och ta hustrur åt era 
söner och ge era döttrar åt män, och må dessa föda söner och döttrar. Och 
föröka er, och för- minskas inte. Och sök den stads bästa, dit jag har fört er 
bort i fångenskap, och be för den till Herren, ty då det går den väl, så går det 
också er väl. 

 
EPISTEL  
Rom 13:7-8 
Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: skatt, tullar, 
respekt, vördnad. Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty 
den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. 

 
EVANGELIUM  
Matt 22:15-22 
Fariseerna gick bort och kom överens om att försöka få fast Jesus för något 
han sade. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp 
honom och säga: ”Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss 
Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg oss 
vad du anser: är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren?” Jesus märkte 
deras onda avsikt och sade: ”Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa 
mig ett mynt som man betalar skatt med.” De räckte honom en denar, och 
han frågade: ”Vems bild och namn är det här?” – ”Kejsarens", svarade de. 
Då sade han till dem: ”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det 
som tillhör Gud.” När de hörde detta, blev de häpna. De lät honom vara och 
gick sin väg. 
 

---------------------------------------------- 
116 Hämtat från den svenska evangelieboken (Psalmer och Sånger 1987 s 1249–1252). 
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Andra årgångens läsningar 
GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING 
1 Mos 4:8-12 
Kain talade med sin broder Abel. Och när de var ute på marken, överföll 
Kain sin broder Abel och dräpte honom. 
Då sade Herren till Kain: ”Var är din broder Abel?” 
Han svarade: ”Jag vet inte. Skall jag ta vara på min broder?” 
Då sade han: ”Vad har du gjort! Hör, din broders blod ropar till mig från 
jorden. Så må du nu vara förbannad och förvisad från åkerjorden, som har 
öppnat sin mun för att ta emot din broders blod av din hand. När du brukar 
jorden, skall den inte mer ge dig sin gröda. Ostadig och flyktig skall du bli 
på jorden.” 
 
EPISTEL 
Jak 2:1 -8 
Mina bröder, gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade 
herre Jesus Kristus. Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guld-
ringar på fingrarna och vita kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga 
kläder. Om ni då bara har ögon för den finklädde och säger till honom: ”Här 
är en bra plats för dig”, men till den fattige: ”Ställ dig där borta”, eller ”Sätt 
dig på golvet vid mina fötter” – gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta 
domar? 
Hör på, mina kära bröder: har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens 
ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rike han har lovat dem 
som älskar honom? Ändå visar ni förakt för den fattige. Är det inte de rika 
som förtrycker er och släpar er till domstolarna? Är det inte de som smädar 
det härliga namn som har uttalats över er? 
Om ni uppfyller lagens kungs- bud, det som enligt skriften lyder: Du skall 
älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. 
 
EVANGELIUM 
Matt 7:12 
Jesus sade: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni 
också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.”  

 
Tredje årgångens läsningar 
GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING 
Mik 4:1-4 
Det skall ske i kommande dagar, att det berg där Herrens hus är, skall stå 
där fast grundat, förnämst bland bergen, och vara upphöjt över andra höjder. 
Och folk skall strömma dit upp, ja, många hednafolk skall gå ut och skall 
säga: ”Upp, låt oss dra bort till Herrens berg, upp till Jakobs Guds hus, för 
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att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar! 
Ty från Sion skall lag utgå, och Herrens ord från Jerusalem. 
Och han skall döma mellan många folk och skipa rätt åt mäktiga hednafolk, 
ända bort i fjärran land. Då skall de smida sina svärd till plogbillar och sina 
spjut till vingårdsknivar. Folken skall ej mer lyfta svärd mot varandra och 
inte mer lära sig att strida. 
Och var och en skall sitta under sitt vinträd och sitt fikonträd och ingen 
skall förskräcka honom, ty så har Herren Sebaots mun talat. 
 
EPISTEL 
2 Kor 8:1-3, 7-15 
Jag vill tala om för er, bröder vilken nådegåva församlingarna i Makedonien 
har fått av Gud. Under många svåra prövningar har deras översvallande 
glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan 
försäkra er: efter sin förmåga, ja, över sin förmåga har de gett. 
Ni som har allt i överflöd: tro, tal, kunskap, hängivenhet och kärlek som jag 
har uppväckt hos er, se till att ni också ger överflödande prov på denna nå-
degåva. Det här är ingen befallning. Men jag vill pröva äktheten i er kärlek 
genom att ställa den mot andras hängivenhet. Ni känner vår Herre Jesu 
Kristi stora gåva: han som var rik, blev fattig för er skull, för att ni skulle bli 
rika genom hans fattigdom. Det är ett råd jag ger er, och det kan ni ha nytta 
av, ni som i fjol påbörjade arbetet, och det med god vilja. Fullfölj nu arbe-
tet, så att resultatet svarar mot den goda viljan - allt efter er förmåga. Har 
någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och 
bedöms inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att andra skall få det 
bättre och ni få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt; nu skall ert över-
flöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa 
er brist. Så blir det jämvikt, som det står skrivet: Han med mycket fick inte 
för mycket, han med litet fick inte för litet. 

 
EVANGELIUM 
Matt 12:15-21 
Många följde med Jesus och han botade alla och förbjöd dem strängt att 
avslöja vem han var, för att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle 
uppfyllas: Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och 
som min själ har sin glädje i. Jag skall låta min ande komma över honom, 
och han skall förkunna rätten för folken. Han skall inte träta och ropa, och 
ingen skall höra hans röst på gatorna. Han skall inte bryta av det knäckta 
strået eller släcka den rykande veken, utan han skall en dag föra rätten till 
seger. Och hans namn skall ge folken hopp. 
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Bilaga 2. Brev om förfrågan att medverka i undersökningen 
Varola 98 11 10 

 
Hej! 

 
Jag är pastor i Svenska Missionsförbundet och doktorand i religionssociologi 
vid Uppsala Universitet. Min avhandling ska handla om vad som sägs i pre-
dikan om dagens samhälle och vem som säger vad. Antagligen finns det en 
hel del skillnader mellan olika predikanter, vilket kan bero på ålder, kön, 
trosinriktning med mera. För att få svar på mina frågor hoppas jag att Du vill 
delta i undersökningen. Jag tror nämligen att många är intresserade av att få 
dessa frågor belysta. 

Du är utvald efter ålder, kön och storleken på den ort församlingen Du 
arbetar i finns på. Det innebär att bara några till finns med i samma urvals-
grupp som Du, alltså är just Din medverkan av största vikt. Totalt tillfrågas 
ett 80-tal pastorer i Svenska Missionsförbundet om att delta i undersökning-
en  

För att kunna vara med i undersökningen behöver Du ha ett fullständigt 
maskinskrivet eller handskrivet utkast till din predikan den 19 oktober 1997, 
då temat för söndagen var ”Samhällsansvar”, samt vara villig att svara på en 
enkät. Den som skriver sina utkast med hjälp av dator kan med fördel skicka 
mig en diskett. Det underlättar arbetet för mig. Datortyp eller filformat spelar 
ingen roll. 

Om Du kan och vill vara med i undersökningen skickar Du, snarast möj-
ligt, Ditt predikoutkast till mig i det medföljande svarskuvertet. Efter nyår 
kommer Du också att få en enkät med frågor om Din bakgrund, typ av pas-
torstjänst, förberedelse inför predikan, åsikter och värderingar.  

Om Du inte kan vara med i undersökningen, hoppas jag att Du ändå vill 
skicka ett svarsbrev till mig och ange varför Du avböjer medverkan. Det är 
intressant för mig att veta om det beror på om Du inte har fullständiga utkast, 
inte predikade den angivna söndagen eller har något annat skäl. 

Enkäten och predikan kommer att behandlas anonymt, vilket innebär att 
när jag fått in predikan och enkäten tas namnregistret bort. Även innehåll i 
predikan eller enkäten som skulle kunna vara igenkännande kommer att 
maskeras. 

Jag hoppas verkligen att Du vill bidra till forskningen om predikan och 
samhället! Om Du har några frågor, får Du gärna höra av Dig till mig. 

 
Med vänliga hälsningar! 
 
Anita Boij 
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Bilaga 3. Enkät 
 
 
1. Bakgrundsfrågor 

 
 

1.1 Kön 
 Kvinna   Man 

 
1.2 Vilket år är Du född?………… 
 
 
1.3 Vad är Ditt nuvarande civilstånd? 

 Ogift  Gift  Skild  Änka/änkling 
 
 
1.4 Hur många barn har Du? (Om du inte har några barn skriv 0 och 
fortsätt till fråga 1.6)…………………………………………………….…… 
 
 
1.5 När är barnet/barnen födda?………..……………….………………… 
 
1.6 På vilken skola utbildades Du i huvudsak till pastor? 

 Teologiska Seminariet, Lidingö              Teologiska Högskolan, Lidingö 
 Universitet                       Annan skola, nämligen…….…. 

 
 
1.7 Vilket år ordinerades Du till pastor?……………… 
 
 
1.8 Har Du någon annan yrkeserfarenhet än församlingsarbete, vilken 
varat mer än ett år? 

 Nej  Ja, i 1-5 år som……………………………………………… 
 Ja, i mer än fem år som…………………………….………………………. 

 
 
1.9 Beskriv vilken typ av pastorstjänst/tjänster Du haft och har och an-
talet år på varje tjänst, om fler än tre: ange de tre senaste (till exempel 
församlingsföreståndare 19..-19..). 
……………………………………………………………………………… 
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1.10 Besvaras av församlingsanställda. Ej församlingsanställda fortsätter 
till fråga 2. Hur många medlemmar finns i den nuvarande församling-
en/församlingarna som Du arbetar i? (vid flera församlingar – skriv en 
siffra i rutan som passar med församlingsstorleken. Till exempel 2 försam-
lingar i storleken –50, 1 församling i storleken 51-100) 

 -50 medlemmar           51-100 medlemmar           101-300 medlemmar 
 301 medlemmar och uppåt 

 
 
 
2. Om predikan och förberedelsen 
 
2.1 Hur ofta predikar Du? 

 Så gott som varje söndag, utom när jag är ledig 
 Cirka 2 gånger i månaden                       En gång i månaden eller mindre 

 
 
2.2 Hur många timmar tar det i genomsnitt för Dig att förbereda en 
predikan? 

 ……timmar cirka 
 Mindre än en timma 

 
2.3 Vilka böcker eller tidskrifter använder Du oftast i samband med 
predikoförberedelsen? Nämn högst tre. 
……………………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………………….……… 

 
 
2.4 Bör man ta upp samhällsfrågor i predikan? Kryssa för det eller de 
påståenden som Du instämmer mest i. 

 Ja, det hör till                    Ja, när det påkallas av bibeltexten 
 Ja, när det påkallas av söndagens tema  
 Ja, när det påkallas av aktuella händelser 
 Nej 

 
 
2.5 Hur inhämtar Du kunskap och information om dagens samhälle? 
Kryssa för det eller de påståenden som är viktigast för Dig. 

 Genom radio och TV  Genom tidningar och tidskrifter 
 Genom skönlitteratur   Genom facklitteratur 
 Genom samtal med andra  Genom kristen litteratur  
 På annat sätt, nämligen……………………………………… 



 

 229 

2.6 Vilka av följande ämnen har Du någon gång tagit upp i predikan 
under det senaste året? Sätt ett kryss framför de ämnen Du tagit upp. 
 
…….Jämställdhet mellan könen 
…….U-hjälp och biståndsfrågor 
…….Mänskliga rättigheter 
…….Krig- och fredsfrågor 
…….Miljöfrågor och ekologi 
…….Arbetslöshet och arbetslivsfrågor 
…….Demokrati 
…….Skilsmässa och äktenskapsproblem 
…….Abortfrågan och fosterdiagnostik 
…….Rasism, segregation och främlingsfientlighet 
…….Alkohol- och drogproblematik 
…….Social utslagning 
…….Homosexualitet 
…….Den globala situationen och problematiken med fattiga – rika,  
         nord - syd 
…….Kriminalitet 
…….Barns rättigheter 
…….Jordbrukspolitik och landsbygdsfrågor 
…….Vård och omsorg 
…….Skolfrågor 
…….TV och andra medier 
…….Kommersialism 
…….Ungdomsfrågor 
…….Biomedicinsk forskning och genetik 
…….Andra samhällsfrågor, som……………………………………………... 
 
 
 
2.7 Vad anser Du påverkar Din predikan mest? 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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3. Tro och värderingar 
 
A. Här följer en rad påståenden om kristen tro att ta ställning till. Sätt 
ett kryss i någon ruta efter varje påstående som markering för det svarsal-
ternativ som stämmer bäst för Dig. 
 

                                            Instämmer     Instämmer       Tar          Tar helt 
                                                   helt             delvis        delvis     och hållet 
                        avstånd       avstånd 

1. Bibeln har inspirerats av 
Gud, men den är skriven av 
människor och måste tolkas 
på nytt i varje tid.     
 
2. Bibeln är Guds rena ord och 
därför är den bokstavligt sann.     
 
3. Pastorer i församlingstjänst bör inte 
leva i homosexuella parrelationer.     
 
4. Medlemskapet i församlingen bör  
omfatta även sökare, utan kristen  
bekännelse.     
 
5. Kvinnor bör inte vara för- 
samlingsföreståndare inom SMF.     
 
6. Syndafallet gick bokstavligen till 
så som 1 Moseboken beskriver det.     
 
7. Endast de som är kristna 
kommer till himlen.     
 
8. Gud är alltid öppen för en 
människas ärliga bön, oavsett 
hennes religiösa tillhörighet.     
 
9. Det är möjligt att synda så grovt,  
att man för alltid ställer sig 
utanför Guds nåd.     
 
10. Om man talar om samhällsfrågor i  
kyrkan är risken stor för en politisering  
av evangeliet.     
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                                            Instämmer     Instämmer       Tar          Tar helt 
                                                   helt             delvis        delvis     och hållet 
                        avstånd       avstånd 

11. Små barn, utan möjlighet att  
reflektera själva över sin egen tro,  
bör inte kunna bli medlemmar i en  
missionsförsamling.     
 
12. Vi människor är i grunden  
lika, oberoende av om vi be- 
känner oss som kristna eller inte.     
 
13. Det är helt rätt att kvinnor får bli 
pastorer inom SMF.     
 
14. Varje människa, som inte tagit 
emot frälsningen i Jesus är i grunden 
ond.     
 
15. Det finns endast en väg till Gud 
och det är genom Jesus Kristus.     
 
 
B. Här följer en rad påståenden om individ, familj och samhälle. Sätt ett 
kryss i någon ruta efter varje påstående som markering för det svarsalter-
nativ som stämmer bäst för Dig  
 

                                            Instämmer     Instämmer       Tar          Tar helt 
                                                   helt             delvis        delvis     och hållet 
                        avstånd       avstånd 

16. Idealfamiljen innehåller tre barn  
eller mer.     
 
17. Om en kvinna har bättre lön än sin  
man leder det sannolikt till problem.     
 
18. Jag ogillar att en kvinna vill ha  
barn som ensam förälder utan att  
vilja ha ett varaktigt förhållande till  
en man.     
 
19. Att vara hemarbetande man är  
lika tillfredsställande som att  
förvärvsarbeta.     
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                                            Instämmer     Instämmer       Tar          Tar helt 
                                                   helt             delvis        delvis     och hållet 
                        avstånd       avstånd 

20. En kvinna måste ha barn för att  
förverkliga sig själv.     
 
21. Ett barn behöver ett hem med både  
far och mor för att växa upp lyckligt.     
 
22. En mamma som arbetar utanför  
hemmet kan ha ett lika nära och  
bra förhållande till sina barn som  
en mamma som är hemma.     
 
23. Att ha ett förvärvsarbete är det  
bästa sättet för en kvinna att bli  
självständig.     
 
24. Samhällsutvecklingen följer sin  
egen gång, människorna kan inte  
styra viktiga delar av samhälls- 
utvecklingen.     
 
25. Om människorna går samman 
 och gör gemensamma insatser kan  
de styra viktiga delar av  
samhällsutvecklingen.     
 
26. Den enskilde kan styra viktiga delar  
av samhällsutvecklingen.     
 
27. Den enskilde individen kan styra  
viktiga delar av sitt eget liv     
 
28. Det är viktigt att försöka att påverka 
andra om det man själv tycker är  
rätt och riktigt.     
 
29. Det är viktigt att ha stor valfrihet  
i sitt eget liv.      
 
30. En arbetstagare måste inte  
automatiskt följa arbetsledningens 
instruktioner.     
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                                            Instämmer     Instämmer       Tar          Tar helt 
                                                   helt             delvis        delvis     och hållet 
                        avstånd       avstånd 

31. Det finns absoluta klara  
riktlinjer för vad som är gott  
och ont. Dessa kan alltid 
tillämpas på alla, oavsett  
omständigheterna.     
 
 
 
 
C. Här följer en rad frågor om samhällsansvar som Du ska ta ställning 
till om de alltid kan rättfärdigas, aldrig kan rättfärdigas eller någonting 
mitt emellan. Sätt ett kryss över den siffra på skalan som stämmer bäst 
överens med Din åsikt 
 
 
  Kan alltid             Kan aldrig 
  Rättfärdigas           rättfärdigas 
 
32. Att göra anspråk på sociala förmåner  
som Du inte har rätt till. I vilken  
utsträckning kan det rättfärdigas? 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 
 
33. Att undvika att betala biljetten på  
kollektiva transportmedel som buss  
eller tåg? 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 
 
34. Att skattefuska om Du har 
 möjlighet?  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 
 
35. Att någon tar emot muta i sitt yrke? 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 
 
36. Homosexualitet?  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 
 
37. Sexuell otrohet inom en parrelation? 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 
 
38. Abort?  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 
 
39. Skilsmässa? 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 
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D. Det finns olika uppfattningar om vad som är viktigt för att vara en 
god medborgare. Hur viktiga eller oviktiga tycker Du själv att följande 
egenskaper är? Svara genom att kryssa för det värde på skala som stäm-
mer bäst med Din uppfattning. 
              Hur viktigt är det… Mycket                 Mycket 
 oviktigt                   viktigt 
40. Att vara solidarisk med dem som har 
det sämre än en själv?  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 
 
41. Att rösta i de allmänna valen?  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 
 
42. Att aldrig försöka smita från skatten? 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 
 
43. Att bilda sig en egen uppfattning, 
oberoende av andra?  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 
 
44. Att alltid följa lagar och  
förordningar?  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 
 
45. Att vara aktiv i föreningslivet?  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 
 
46. Att hålla sig informerad om vad som 
händer i samhället?  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 
 
47. Att vara beredd att bryta mot en lag  
om ens samvete så kräver?  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 
 
 
E. Här följer en lista på några olika politiska handlingar som människor 
kan göra. Fyll i vilka Du faktiskt gjort, vilka Du kan tänka dig att göra 
eller vilka Du under inga omständigheter skulle göra. 
                             Kan tänkas  Skulle  
             Har gjort         göra         ej           Vet ej 
48. Skriva på en namninsamling?      
 
49. Deltaga i bojkotter, köpstrejk?      
 
50. Delta i lagliga demonstrationer?      
 
51. Delta i vilda strejker?      
 
52. Ockupera byggnader eller fabriker?     
 
53. Gömma flyktingar?      
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F. Här följer till sist några frågor om politiska sympatier och förenings-
engagemang. 
 
54. Vilket riksdagsparti skulle Du rösta på om det var val idag? 

 Moderata samlingspartiet 
 Folkpartiet liberalerna 
 Centerpartiet 
 Kristdemokratriska samlingspartiet 
 Socialdemokraterna 
 Vänsterpartiet 
 Miljöpartiet 
 Annat parti…………………….. 
 Vet ej 

 
55. Har Du några politiska uppdrag? 

 Ja  Nej 
 
56. Är Du aktiv i någon förening utanför församlingen? 

 Ja, i……………………………………………….. 
 Nej 

 
4. Övriga kommentarer och synpunkter 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

Ett hjärtligt tack för att Du fyllt i enkäten! 
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 Bilaga 4. Tabell över de föreningar som pastorsgruppen 
är aktiva i. N=14 

 
Föräldraförening    2 
Kristna Fredsrörelsen    2 
Brottsofferjouren    1 
FN-föreningen    1 
Förbundet S:t Lukas 1 

Friskis & Svettis    1 
Viktväktarna     1 
Röda Korset    1 
X-förening    1 
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 1 

Tennisklubb    1 
Socialdemokratiska partiet    1 
Teaterförening    1 
Konstförening    1 
Svenska Afghanistankommittén 1 

Bishop Hill Sällskapet    1 
Naturskyddsföreningen    1 
Idrottsförening 1 

Summa 20 

 
X-föreningen är maskerad av anonymitetsskäl. 
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Bilaga 5. Tabell över de böcker som pastorsgruppen  
läser i samband med predikoförberedelsen. N=30 
 
Böcker och tidskrifter Antal  

 
Tro & Liv 23 
Verbums exegetisk-homiletiska kommentarserie 7 
Lars-Åke Lundberg, till exempel ”Predikan” 7 
Diverse textkommentarer 6 
Bibeln 3 

C-H Martling ”Mitt i verkligheten” 3 
Diktböcker och annan skönlitteratur 3 
Handbok för församlingens gudstjänster. Origo 2 
KNT:s kommentarserie 2 
The Jerome biblical Commentary 2 

Bo Giertz NT kommentar 2 
Nils Tägts böcker, till exempel ”Predika ordet” 2 
Gustav Wingren ”Texten talar” 2 
Illustrerat bibellexikon 1 
Barometern 1 

William Willimons predikningar på internet 1 
Word Biblical Commentary 1 
Handbok i predikan 1 
Kommentarer till evangelieboken 1 
Fyrahanda sädesåker 1 

Kaj Munks predikningar 1 
Egna tidigare utkast över samma text 1 
Varierar starkt 1 

Summa 74 
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Bilaga 6. Personpresentation 
Det är inte lätt att presentera pastorerna i undersökningen och samtidigt 
skydda deras identitet. Detta gäller särskilt för kvinnorna. Läsare med god 
personkännedom om pastorer i SMF kan säkert med bara några få person-
uppgifter ringa in på ett ungefär vem det kan handla om. Därför presenteras 
enbart pastorernas fiktiva namn och ålder. Männens namn är hämtade från 
Telias bokstaveringsalfabet och kvinnornas har jag helt hittat på själv. Det 
finns därför ingen överensstämmelse med det fiktiva namnet i undersökning-
en och personer i verkligheten. Förutom fiktivt namn anges personens ålder, 
yngre eller äldre. Till de yngre pastorna räknas de som är mellan 25 och 45 
år och till de äldre de som är mellan 46 och 65 år. Övrig information som 
civilstånd, utbildningsort med mera är omöjligt att presentera av anonymi-
tetsskäl. Bland kvinnorna har Malin inte svarat på enkäten och hennes ålder 
känner jag inte till.  

Dessutom redovisas den predikotext som pastorerna predikat över och 
andelen utsagor om samhället. Utsagorna har delats upp i den kategorisering 
som används i analysen: beskrivande och föreskrivande. Vid en sammanräk-
ning av procenten beskrivande och föreskrivande utsagor för den enskilda 
pastorn blir inte summan 100. Detta beror på att pastorerna talar om andra 
ämnen än samhället, exempelvis förekommer mycket återberättande av pre-
dikotexten och en del utsagor om vem Gud är. Dessa utsagor har inte kunnat 
relateras till talet om samhället och redovisas inte heller i undersökningen.  
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                                               Andelen utsagor om samhället  

Namn Ålder Predikotext  Beskrivande  Föreskrivande 

 
Anna  Yngre Matt 22:15–22 8 % 62 %  
Beata Äldre Matt 22:15–22 5 % 32 % 
Cecilia Äldre Matt 22:15–22 5 % 42 % 
Daga Yngre  Matt 22:15–22 3 % 47 % 

Eva Yngre Matt 22:15–22 10 % 42 % 
Fanny Äldre Matt 22:15–22 16 % 29 % 
Greta Yngre Matt 22:15–22 7 % 32 % 
Hilda Yngre – – – 

Inga Yngre Jer 29:4–14 6 % 39 % 
Karin Yngre Matt 12:15–21 2 % 9 % 
Lena Yngre  Matt 12:15–21 14 % 54 % 
Malin – Rom 13:7–8 23 % 37 % 

Nina Äldre Matt 22:15–22 17 % 33 % 
Olga Äldre Matt 22:15–22 3 % 53 % 
Pia Yngre Jak 2:1–8 25 % 33 % 
Rakel Yngre Matt 22:15–22 7 % 35 % 

Sara Äldre Matt 22:15–22 – 34 % 
Tyra Yngre Matt 12:15–21 30 % 18 % 
Ulla Yngre 1 Mos 4:8–12 51 % 12 % 
Vera Yngre Matt 22:15–22 7 % 54 % 

Adam Yngre Jer 29:4–14 60 % 6 % 
Bertil Äldre Matt 22:15–22 15 % 52 % 
Caesar Äldre Matt 22:15–22 9 % 37 % 
David Äldre Jer 29:4–7 7 % 48 % 

Erik Yngre Matt 22:15–22 5 % 23 % 
Gustav Yngre  Matt 22:15–22 8 % 38 % 
Helge Äldre Rom 13:7–8 9 % 52 % 
Ivar Yngre Jer 29:4–7 41 % 24 % 

Johan Yngre Matt 22:15–22 15 % 45 % 
Kalle Yngre Matt 12:15–21 28 % 45 % 
Martin Yngre  Matt 22:15–22 31 % 39 % 
Niklas Yngre Matt 22:15–22 11 % 45 % 
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