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Förord 

If you knew when you began a book what you would say at 
the end, do you think that you would have the courage to 
write it? What is true for writing and for a love relationship is 
true also for life. The game is worthwhile insofar as we don’t 
know what will be the end.1 

Att få en tanke som man inte i förstone vet vart den kommer att leda är både 
en spännande och skrämmande upplevelse. Att tänka den till slut är ett mödo-
samt arbete. Att se resultatet växa fram är en fantastiskt rolig resa. Men den 
blir inte av utan möten. Det är i möten med människor som kunskap blir till 
och kan ta sig oväntade skepnader. Utan alla er som jag mött under årens lopp 
skulle jag inte vara den jag är och därmed skulle inte heller just den här av-
handlingen ha kunnat skrivas. Även om jag här särskilt vill nämna några, vill 
jag att ni alla ska känna er berörda av detta tack. 

Först och främst vill jag rikta ett varmt och innerligt tack till min handleda-
re Mattias Martinson. Din skarpa tanke har tvingat mig att skärpa min. Alla de 
otaliga och konstruktiva samtal som vi fört utifrån dina noggranna läsningar av 
mina mer eller mindre ofärdiga texter har hjälpt mig att skilja mellan relevant 
och irrelevant, och att föra resonemang i land. Din tilltro till min förmåga har 
gjort mig förmögen att genomföra det jag ville. 

Tack till alla er som tagit er tid att läsa textavsnitt i olika faser och ge era 
kommentarer: Kajsa Ahlstrand, Erica Appelros, Anna Bremborg, Carl-
Reinhold Bråkenhielm, Sofia Camnerin, Petra Carlsson, Thomas Ekstrand, 
Sune Fahlgren, Claes-Göran Gunnarsson, Lina Sjöberg, Karin Sporre, Hanna 
Stenström, Erik Svalfors och Christer Wallhagen. Jag vill också rikta ett sär-
skilt tack till Carl-Reinhold Bråkenhielm som på olika sätt under årens lopp 
uppmuntrat mig i mitt arbete. Likaså vill jag tacka högre seminariet i Syste-
matisk teologi med livsåskådningsforskning som har bidragit med synpunkter 
vid olika tillfällen. 

Det sista halvåret finansierades det här arbetet av Olaus Petri-fonden. Jag 
vill tacka för det ekonomiska stödet. På samma sätt vill jag tacka Carnegiefon-
den. Olaus Petri-fonden och fonden för ograduerade forskare har också finan-

                                                      
1 Michel Foucault i Martin 1988, s. 9. 
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sierat resor till Glasgow, vilket inneburit att jag med stor behållning kunnat 
delta i olika typer av seminarier arrangerade av The Centre for the Study of 
Literature, Theology and the Arts vid Glasgow universitet. Med anledning av 
det vill jag också rikta mitt tack till David Jasper och Heather Walton, till-
sammans med doktorander, för givande samtal. Ett speciellt tack till Heather 
för språkgranskningen av den engelska sammanfattningen. 

Så ett par ord till mina medsystrar i teologins snåriga och grandiosa värld: 
Petra Carlsson och Sofia Camnerin. Utan er hade avhandlingen definitivt 
blivit till, men det hade varit ett ack så erbarmligt trist arbete. Jag är stolt över 
att känna två så kunniga och insiktsfulla teologer. Ni finns mellan raderna i 
denna bok, och i mitt hjärta. Ett särskilt tack för att ni öppnade SMS-ens för-
trollade värld och allt som man därigenom kan förmedla av uppgivenhet, ils-
ka, frustration, eufori och stillsam glädje. Speciellt 

Till sist: Matilda, Emil och Erik. Ni har alla tre på olika sätt blivit engage-
rade i mitt arbete. Ibland frivilligt, ibland ofrivilligt. Jag har fått en hel del 
frågor från er, Emil och Matilda, som till exempel hur jag gör när jag skriver 
en bok om en tidning. På sätt och vis grubblar jag fortfarande på den frågan, 
även om en del av svaret finns i boken nu. Erik – jag slutar nog aldrig att för-
vånas över att du tror att jag vet vad jag talar om. Men det har definitivt bi-
dragit till min kompetens. För du har ju rätt. Tack för ditt osvikliga stöd. Till 
er alla tre – ni är mitt hjärta. 

 
Ulrika Svalfors 

Lövstalöt, december 2008 
 



  

1 Inledning 

Har andlighet något med makt att göra? Det beror på hur man definierar 
makt, och andlighet. När pingstpastorn Åke Green predikade om homosexua-
litet sommaren 2003, ledde det till åtal för hets mot folkgrupp.1 År 2004 
dömdes han i tingsrätten för detta till en månads fängelse. 

Green utgick i sin predikan från att det finns en naturlig skapelseordning 
för människans sexualitet. Med stöd från bibeln hävdade han att denna ska-
pelsegivna sexualitet är heterosexuell.2 Den formulering som fick mest kritik, 
och som utgjorde det främsta underlaget för anmälan, handlade om homosex-
ualitet som en cancersvulst: 

Sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen. Herren vet 
att sexuellt förvridna människor kommer att våldta djuren. Inte heller djuren går 
fria från människans sexuella behov och branden som är tänd i en människa. Utan 
till och med detta kan man ägna sig åt.3 

År 2005 friades Green i hovrätten och högsta domstolen med hänvisning till 
den grundlagsfästa religionsfriheten. Flera gav sig in i debatten kring Åke 
Green, en debatt som framför allt kom att handla om huruvida Greens utta-
landen skulle uppfattas som hets mot folkgrupp eller om det skulle uppfattas 
som en intern religiös angelägenhet. Fallet väckte också uppmärksamhet in-
ternationellt och Green har efter frikännandet blivit inbjuden att tala om tros-
frihet, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter bland annat i Schweiz och 
USA.4 

Handlade Åke Greens predikan om andlighet? Predikan slutar med orden: 

                                                      
1 Anmälan gjordes av RFSL:s lokale ordförande efter att ett referat av predikan publi-
cerats i tidningen Ölandsbladet. Predikan i sin helhet publicerades i januari 2005 i 
Dagens Nyheter (Green 2005). 
2 ”Människor vill idag protestera mot Guds skapelseordning. Att Gud skapat män och 
kvinnor som ska föra människosläktet vidare det ogillas av både Sveriges rikes lag. [sic] 
Likaväl som utav homorörelserna. Man ogillar skapelseordningen. Ni protesterar mot 
Gud och skapelseordningen. Och tillåter man partnerskap, män med män och kvinnor 
med kvinnor.” Green 2005. 
3 Green 2005. 
4 Ystebø 2006. 
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Det är genom att visa alla människor nåd och barmhärtighet som vi kan vinna dem 
för Kristus. Vi vinner aldrig någon genom att visa kalla handen. Vill någon ha sam-
tal eller förbön är ni välkomna att höra av er. Jag tror inte att det är lämpligt idag 
att vi bjuder fram någon i detta möte. … det kan missuppfattas. Nu innesluter vi 
varandra i bön …5 

Genom att avsluta predikan med bön vävs andlighet samman med trosföre-
ställningar och utövande av makt. Det Green uttrycker i predikan är att ett liv 
i Kristi efterföljd är oförenlig med homosexuell läggning.6 Att vara en andlig 
person innebär för Green att vara heterosexuell. Genom att dra tydliga grän-
ser för vad som är ett acceptabelt liv för en kristen, för Gud, kopplas andlighet 
till makt.7 Men andlighet kopplas också till makt i och genom Åke Green själv 
– han blir en talesman för en grupp kristna som hävdar sin rätt att utöva reli-
gion på det sätt som de menar är det enda rätta. 

Ett annat exempel på andlighet och makt är när en barnflicka i Knutby den 
10 januari 2004 mördar en person och skadar en annan allvarligt på uppdrag 
av en av pastorerna i pingstförsamlingen. Barnflickan uppfattar dock att det är 
på uppdrag av Gud och hon hoppas att hon genom sin gärning ska tas till 
nåder i den församling som hon blivit avvisad från.8 Hon vill, liksom Abra-
ham, visa att hon kan bestå provet i total tillit till Gud.9 Berättelsen om hän-
delserna i Knutby är i dag flera. Olika personer har gett olika bilder av vad 
som hände, hur det kunde hända och vilka slutsatser vi kan dra av det.10 I alla 
dessa berättelser är makt och andlighet återkommande inslag där de båda 
bildar en väv av olikfärgade, men mörka, trådar.  

Dessa båda massmedialt mycket uppmärksammade fall är ovanliga och på 
många sätt dåliga exempel på andlighet. Åke Greens strävan efter att bli me-
dialt uppmärksammad och mordplanerna i pingstförsamlingen i Knutby är 
extrema exempel på andlighet i Sverige idag. I normala fall röner inte kristen 

                                                      
5 Green 2005. 
6 Green själv skulle förmodligen säga att han vänder sig mot utlevd homosexualitet, 
och inte homosexualitet som läggning. Denna differentiering upplöses emellertid i 
föreställningarna som predikan ger uttryck för. Detta återkommer jag delvis till i kapi-
tel 7. 
7 I sin uppfattning om var gränserna för kristen andlighet går stod inte Åke Green 
oemotsagd. Olika teologer, men också samfund, markerade sitt avståndstagande till 
Greens tolkning och inte minst sättet att framföra det på. Se till exempel Ljung, 2005 
och Ljung 2007. 
8 Nordling 2004, s. 17, 107. 
9 Bibeln, 1 Mos 22:1–14. Bergstrand 2007, s. 77–78, Nordling 2004, s. 112. Barnflick-
an Sara Svensson dömdes i Uppsala tingsrätt till rättspsykiatrisk vård i november 2004. 
Vid samma tidpunkt dömdes pastorn Helge Fossmo till livstids fängelse för anstiftan 
till mord och anstiftan till mordförsök i tingsrätten, vilket senare bekräftades av hovrät-
ten. Högsta domstolen nekade prövningstillstånd och Europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna beslutade 2007 att inte ta upp hans fall.  
10 Se till exempel Cristiansson 2004, Nordling 2004, Nilsson M. 2005, Sjöberg 2005, 
Bergstrand 2007, Waldau 2007, Lundgren 2008. 
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andlighet någon större uppmärksamhet i dagspressen och fromhetslivet runt 
omkring i Sveriges församlingar ser betydligt mindre dramatiskt ut än i dessa 
fall. 

Men kanske säger också det extrema något om det normala. Med det me-
nar jag inte att tillskriva det normala det extremas alla destruktiva uttryck, 
men jag vill ställa frågan om det ändå inte finns en koppling mellan dem. 

I mitt eget kyrkliga sammanhang – Svenska Missionskyrkan – höjdes röster 
både för och mot Åke Green. Rösterna för handlade framför allt om rätten 
och plikten att stå för sin tro, även när den är obekväm ur någon synpunkt. 
Rösterna mot menade bland annat att Greens bibelsyn var problematisk. 

I förhållande till händelserna i Knutby höjdes inga röster för. I det fallet var 
det som att det blev alltför tydligt att andligheten gick maktens ärenden. Ändå 
finns det delar i berättelserna om och från Knutbyförsamlingen som också 
skulle kunna vara andra församlingars berättelse. Också Knutbyhändelsen bär 
vissa drag som går att känna igen i mindre kontroversiell andlighet, även om 
det kan vara svårt att sätta fingret på vad. 

Det jag misstänker är att ideologiska faktorer i till exempel Knutbys kyrko-
syn och Åke Greens predikan också återfinns i mitt eget sammanhang. Ett 
sammanhang som kan betecknas som mer normalt i betydelsen mindre dra-
matiskt och våldsamt i sitt fromhetsliv. Denna misstanke har båda dessa berät-
telser väckt hos mig, en misstanke eller känsla jag inte riktigt lyckats frigöra 
mig från. 

Mot bakgrund av denna känsla vill jag i denna avhandling granska det nor-
mala för att sedan ställa det i relation till det extrema. Den tes som här har 
tecknats som bakgrund till granskningen är alltså att det finns ett sorts sam-
band mellan ett sammanhang som uppfattas som extremt och ett samman-
hang som uppfattas som normalt och är brett accepterat. 

Avhandlingen handlar följaktligen om sambandet mellan andlighet, grund-
läggande föreställningar och makt i ett normalt svenskt kristet sammanhang, 
nämligen den periodiska publikationen Pilgrim. En tidskrift för andlig vägled-
ning som har ett brett genomslag i nutida svensk kristenhet.11 

Begreppet ”normalt” används i betydelsen vanligt förekommande, okontro-
versiellt, icke-extremt. I avhandlingen får emellertid ”normalt sammanhang” 
en utvidgad betydelse som inbegriper det närbesläktade begreppet ”norm”.12 
Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder normal ”regelrätt; som sig bör; 
vanlig, genomsnitts-, ordinär” och norm betyder ”regel, rättesnöre; måttstock, 
mönster”.13 Med utgångspunkt i dessa förklaringar åsyftar uttrycket ”normalt 
sammanhang” i avhandlingen följande: ett vanligt förekommande och okon-
troversiellt sammanhang som är mönsterbildande och som i egenskap av det 

                                                      
11 För definition av”grundläggande föreställning”, se Grundläggande föreställning, s. 51. 
12 Svensk etymologisk ordbok 1980, ”norm”. 
13 Svenska Akademiens ordlista 2006, ”normal” och ”norm”. 
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har möjlighet att sprida regler för hur någonting bör vara till en vidare krets. 
Ett normalt svenskt kristet sammanhang är ett konventionellt (okontroversi-
ellt) nutida sammanhang som fått stort inflytande på svensk kristenhet och 
blivit normbildande när det gäller andlighet.14 Inom ramen för denna dyna-
miska (icke-statiska) normalitet utgör tidskriften en radikal röst för andlig 
förnyelse inom kyrkor. 

Utgångspunkter och uppgift 
Tidskriften Pilgrim startade år 1994 och har under åren kommit att bli ett 
”normalt sammanhang” för kristen andlighet i Sverige. Idag är den närmast att 
likna vid en institution inom en vidare ekumenisk rörelse som kretsar kring 
andlig fördjupning med starka inslag från ortodoxt och katolskt fromhetsliv.15 
Sedan 1990-talet har till exempel antalet retreater stadigt ökat och detta kan 
betraktas som ett uttryck för ett bredare missnöje över ytlig och slätstruken 
andlighet, ett missnöje som tidskriften är en del av och förstärker. 

I studien fungerar Pilgrim som exempel på normal svensk andlighet.16 Det 
kan självfallet diskuteras om detta stämmer eller inte och det är viktigt att 
understryka att jag inte anser den vara representativ för kristen andlighet i 
stort. Däremot menar jag att den andlighet som tidskriften ger uttryck för inte 
rönt något större motstånd bland kristna i Sverige, den uppfattas som tämli-
gen okontroversiell i sin protest mot ljum andlighet och förflackning, samti-
digt som den därigenom tycks ha fått stort inflytande över hur andlighet bör 
definieras i vår tid. Tidskriften hjälper mig att göra ett nedslag, ett relevant 
och intressant sådant, i nutida svensk kristen andlighet. 

Uppgiften består i att kritiskt granska den andlighet som kommer till ut-
tryck i tidskriften Pilgrim (sedan starten 1994 och 12 år framåt) med avseende 
på normalitet och makt. Det är inte andlighet i form av fromhetsliv som står i 
fokus för undersökningen, utan hur andlighet kommer till uttryck i föreställ-
ningar. Makt är ett mångtydigt ord och kommer att definieras senare, men jag 
vill redan nu poängtera att makt förstås både som positiv (produktiv) och 
negativ (repressiv) kraft i den här avhandlingen.17 

                                                      
14 Begreppen ”andlighet”, ”grundläggande föreställningar” och ”makt” återkommer jag 
till i synnerhet i kapitel 2. För en sammanställning, se kapitel 2, Analyskategorier i 
avhandlingen, s. 48. 
15 Beskrivningen av tidskriften som en institution återkommer jag till under avsnitt 
Tidskriftens institutionella stöd, s. 7. 
16 Mot bakgrund av mitt tidigare resonemang ser jag därför undersökningen också som 
en form av självkritik. Den normala andlighet som Pilgrim får vara ett exempel på är 
en andlighet som på olika sätt återfinns också i mitt eget sammanhang. 
17 För inledande beskrivning av normalitet och makt, se Metod, s. 11. För fördjupad 
beskrivning och definition, se kapitel 2 och i synnerhet Analyskategorier i avhandlingen, 
s. 48. 
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Denna uppgift kan brytas ner i följande frågor, frågor som kommer att sty-
ra granskningen: Vilka är de grundläggande föreställningarna kring andlighet i 
tidskriften? Vilka sätt att vara andlig finns enligt föreställningarna? Vilka är 
föreställningarna om andlighetens kroppsliga förutsättningar när det gäller 
kön, sexualitet, etnicitet och klass? Vad kan en granskning av Pilgrim betrak-
tad som normalitet säga om kopplingen mellan det normala och det extrema i 
svensk nutida andlighet? 

Materialpresentation 
När jag berättat om mitt arbete visar det sig att de jag talat med oftast känner 
till tidskriften, men sällan har läst mer än någon enstaka artikel. Det speglar 
Pilgrims status i svensk kristenhet – den är välkänd, och respekterad, utan att 
vara läst i någon större omfattning. En av de bidragande orsakerna till att tid-
skriften kan vara välkänd utan att vara läst är skribenterna som är väletablera-
de i sina respektive samfund. En annan orsak är de retreater och olika typer av 
möten som arrangeras i tidskriftens namn. Dessa arrangemang ger institutio-
nellt stöd till tidskriften. Men låt mig ge lite bakgrund till tidskriften innan jag 
säger något mer om det institutionella stödet. 

Det första numret av tidskriften gavs ut 1994. Sedan dess har fyra nummer 
kommit ut per år, med undantag för första året med sina två nummer.18 Från 
början gavs tidskriften ut av Förlags AB Nytt Liv.19 Numera ges Pilgrim ut av 
Verbum Förlag AB inom Berling Media.20 Dess redaktör och ansvarig utgivare 
är sedan starten pingstpastorn Peter Halldorf.21 Till tidskriften knöts från bör-
jan en referensgrupp vars medlemmar speglar Pilgrims samfundsöverskridande 
karaktär. I referensgruppen finns personer som tillhör Pingströrelsen, Evange-
liska frikyrkan, Svenska Kyrkan, Svenska Missionskyrkan, Romersk-katolska 
kyrkan och Finska Ortodoxa församlingen i Sverige.22 Referensgruppen är 
tidskriftens huvudsakliga skribenter. 

                                                      
18 2008 låg upplagan på ca 4 500 exemplar, enligt uppgift från Claes-Göran Gunnars-
son, VD Verbum Förlag AB. 
19 Förlags AB Nytt Liv var ett ekumeniskt förlag i huvudsak ägt av fyra samfund: 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionsförbun-
det och Örebromissionen. 
20 Berling Media ägs av Svenska Kyrkan och Svenska Missionskyrkan. 
21 Från början var Peter Halldorf anställd som redaktör på Nytt Liv, sedan som redak-
tör för Pilgrim (30%) på Cordia Förlag AB sedemera Verbum Förlag AB. Från och med 
1 januari 2008 köper Verbum Förlag AB det redaktionella arbetet av Peter Halldorfs 
bolag Silentium och i den överenskommelsen ingår att Peter är chefredaktör för Pil-
grim. E-mail från Claes-Göran Gunnarsson (2008-10-11). 
22 År 2008 bestod referensgruppen av: syster Anna, benediktinnunna och medlem av 
Mariadöttrarnas kommunitet Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena, Josef Bergdahl, 
lärare och kaplan på Örebro Missionsskola samt tillhörig Evangeliska frikyrkan, Per 
Beskow, docent i religionshistoria och översättare av Ökenfädernas tänkespråk, Ylva 
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Texterna riktar sig till redan kristna som söker något mer i sitt kristna liv. 
På Pilgrims hemsida kan man läsa följande om syftet med tidskriften: 

”Pilgrim vill vara en tidskrift för vår tids radikaler: de som är beredda att dyka 
djupt.” Så uttryckte sig biskop Martin Lönnebo när Pilgrim utkom med sin första 
utgåva hösten 1994. Pilgrim är en kvartalstidskrift för andlig vägledning som vill in-
spirera till en fördjupning av det kristna livet. Tidskriften öser såväl ur den odelade 
kyrkans rika erfarenhet som från vår tids vitala andliga strömmar i kristenheten. 
Kyrkofäder och ökenfäder talar sida vid sida med viktiga röster i samtiden som visar 
på vägar till det inre livets förnyelse.23 

I beskrivningen finns några viktiga nyckelord för tidskriften: ”den odelade 
kyrkan”, ”kyrkofäder” och ”ökenfäder”. Dessa termer är nyckelord därför att 
de signalerar det intresse för ortodox tradition som tidskriften ger uttryck för. 
I den ortodoxa traditionen har ökenfäder och kyrkofäder stor betydelse, lik-
som vad som beslutades innan kyrkans delning.24 

Pilgrim har karaktären av en kulturtidskrift till det yttre genom att vara 
sparsmakad i layout med få bilder, mycket luft på sidorna och en genomtänkt 
typografi. Men också genom att skribenterna är väletablerade, kyrkligt men 
också samhälleligt. 

Genom sitt många gånger sofistikerade språk och sina rikliga referenser till 
teologihistorien kräver tidskriften relativt mycket av sin läsare. Texterna är 
inte heller skrivna för en snabb genomläsning utan för att mediteras över. 
Såväl i formen som i innehållet slår Pilgrim an tonen av långsamhet, medita-

                                                                                                                             
Eggehorn, författare och poet, Runar Eldebo, pastor i Svenska Missionskyrkan och 
lärare på Teologiska Högskolan i Stockholm, Jan Erixon, pastor i Svenska Missionskyr-
kan, Torsten Kälvemark, kulturskribent och tillhörig Finska Ortodoxa församlingen i 
Sverige, Martin Lönnebo, biskop emeritus i Svenska kyrkan, Per Mases, präst i Svenska 
kyrkan och föreståndare för S:t Davidsgården och Meditationsgården på Berget i Rätt-
vik, Bengt Pleijel, präst i Svenska kyrkan och föreståndare för Åh stiftsgård, Samuel 
Rubenson, präst i Svenska kyrkan och professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet, 
Wilfrid Stinissien, präst i karmelitorden och författare, syster Tyra Antonia OSB, prio-
rinna hos benedektinnunnorna i Mariavalls kloster utanför Tomelilla, Gunnel Vall-
quist, professor, författare och ledamot av Svenska Akademien, Owe Wikström, präst i 
Svenska kyrkan, professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet och författare, 
Per Åkerlund, präst i Svenska kyrkan och bokförläggare på Artos förlag. Uppgifterna är 
i huvudsak hämtade från Pilgrims hemsida: 
http://www.tidskriftenpilgrim.nu/default.asp?page=menu&menuid=63&pageid=50 
(2008-04-09). Referensgruppen är oförändrad sedan starten 1994. Halldorf 2008, s. 5. 
23 http://www.tidskriftenpilgrim.nu/default.asp?page=menu&menuid=63&pageid=48 
(2007-10-19). 
24 Epitetet ”ökenfäder” åsyftar de män som runt 300-talet e.Kr. drog ut i öknen, före-
trädesvis i nuvarande Egypten, för att leva ett liv i askes som eremiter. De mest kända 
är förmodligen Antonius Eremiten, Makarios och Evagrios. Ökenfädernas liv blev 
mönsterbildande för monastiskt liv. Epitetet ”kyrkofäder” åsyftar de tidiga författarna 
(fram till ca 600–700-talet e.Kr.) som särskilt anses förmedla kristen tradition. Med 
”kyrkans delning” avses cementeringen av den kristna kyrkan i en västlig och östlig del 
efter år 1054, till följd av den konflikt som kallats filioque-striden. 



1 Inledning 7 

tion och inre bearbetning – alla väsentliga aspekter av andlig fördjupning en-
ligt tidskriften.25 

Tidskriftens institutionella stöd 

För att ytterligare förstå hur Pilgrim har fått acceptans i och inflytande över 
svensk kristenhet, förutom att utgöra en välkommen och kritisk röst gentemot 
en förflackad kristen praktik, behöver något sägas om dess institutionella 
stöd.26 Det viktigaste stödet erhåller tidskriften från Nya Slottet Bjärka-Säby 
utanför Linköping, det vill säga från Sionförsamlingen i Linköping till vilken 
slottet donerades 1980 av familjen Ekman. Församlingen äger slottet och be-
driver ytterst all verksamhet. Pilgrim hyr in sig i lokalerna och arrangerar en 
del av slottets utbud.27 Så här presenteras slottet och dess verksamhet i tid-
skriften: 

 
Välkommen till Nya Slottet Bjärka-Säby! 
ANDLIGT CENTRUM 
Nya Slottet Bjärka-Säby är beläget på en halvö i det vackra Rengenområdet ca 17 
km söder om Linköping. Slottet från slutet av 1700-talet med den omgivande par-
ken i engelsk stil är idag ett andligt centrum som förvaltas i ekumenisk anda och år-
ligen besöks av tusentals människor.28 

Nya Slottet Bjärka-Säby betecknas som ett andligt centrum, vilket präglar den 
verksamhet som bedrivs. Slottet utgör en central punkt för Pilgrim, som har 
kommit att förknippas med Bjärka-Säby. Ett skäl till att det blivit så är att 
Peter Halldorf verkar på slottet och tidskriftens kontor är knuten till honom.29 
Ett annat skäl är att de verksamheter som Pilgrim inbjuder till oftast är förlag-
da till Bjärka-Säby. Där kan läsare möta skribenterna i tidskriften, delta i 

                                                      
25 I Det endas hemlighet skriver Peter Halldorf: ”Andlig läsning sker med fördel teskeds-
vis. De kloka vägvisarna påminner oss ofta om kraften i det lilla måttet. Det kan kän-
nas som ett övermäktigt projekt att förändra sitt liv. Hemligheten ligger i de små ste-
gen. […] Som en påminnelse om riktningen, en tröst när vi fallit och ett stöd under 
vandringen på den enkla vägen till Gud, utkommer Pilgrim med fyra utgåvor om året.” 
Halldorf 2004, s. 9. 
26 I det följande talar jag om tidskriften i termer av en agent (ett subjekt). Tidskriften 
är i sig inte någon agent, utan detta är en språklig förenkling från min sida för att reso-
nemanget ska bli enklare att följa. Se också kapitel 3 Diskursen Pilgrim, s. 55, not 1. 
27 Enligt uppgift från Christer Wallhagen, intendent och administrativ föreståndare i 
Pingstkyrkan i Linköping. E-mail från Christer Wallhagen (2008-09-30). 
28 P 9/3: 55. Referenser till tidskriften har följande form i studien: ”P” = Tidskriften 
Pilgrim; ”9/3” = årgång 9, nummer 3; ”55” = sidan 55. 
29 Enligt uppgift från Christer Wallhagen, intendent och administrativ föreståndare i 
Pingstkyrkan i Linköping. E-mail från Christer Wallhagen (2008-09-03). 
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kommunitetens gudstjänstliv och öva sig i andlig fördjupning genom retrea-
ter.30 

Verksamheter som Pilgrim inbjuder till på slottet har successivt ökat under 
åren, liksom antalet deltagare.31 Retreater och vinter/sommarmöten får säll-
skap av rundabordssamtal, konserter och ”söndagar med andliga föredrag”.32 
Det har skett en tydlig utveckling från att ”Pilgrim” enbart förknippats med 
papperstidskriften till att den nu förknippas med en mycket vidare verksam-
het. Halldorf betecknar Pilgrim som ett ”varumärke”. Utan att ge mig in i en 
diskussion kring varumärken och deras roll i det svenska samhället konstaterar 
jag att den bild som tecknats här överensstämmer med redaktörens: 

Den tidskrift du håller i handen ägs av Verbum förlag, vars ägare representerar en 
stor del av svensk kristenhet. I lyhördhet för att Pilgrim idag är mer än enbart en 
tidskrift, har Verbums ledning visat stor generositet genom att överlåta ”varumär-
ket” Pilgrim åt gemenskapen i Bjärka-Säby.33 

Dessa förhållanden illustrerar åtminstone tre olika omständigheter: för det 
första att tidskriften Pilgrim erbjuder något som många upplever motsvarar ett 
behov, för det andra att de bärande föreställningar som tidskriften företräder 
får spridning oavsett i hur hög grad själva tidskriften läses och för det tredje 
att Bjärka-Säby är ett viktigt centrum för tidskriftens arbete. Nya Slottet Bjär-
ka-Säby är en väsentlig aspekt av tidskriftens genomslagskraft. Slottet – plat-
sen och lokalerna – utgör ett institutionellt stöd för spridning av Pilgrims idéer 
kring andlig fördjupning.34 

                                                      
30 Se till exempel P 7/4: 5. Den ekumeniska kommuniteten består av en fraternitet 
som bor på Nya Slottet samt av personer som avgett löfte om att följa kommunitetens 
regel men bor på annan plats. Kommuniteten leds av ett kommunitetsråd. Peter Hall-
dorf är för närvarande kommunitetens preses, det vill säga ordförande eller förestånda-
re, och Lars Furingsten är kommunitetsrådets sekreterare. 
http://www.tidskriftenpilgrim.nu/default.asp?page=menu&menuid=60&pageid=57 
(2008-09-24) och regeln för den ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby, e-mail från 
Christer Wallhagen (2008-10-16). 
31 På slottet arrangeras med viss regelbundenhet så kallade vintermöten (januari 1999, 
2001 och 2003). Dessa möten drar mycket folk från hela landet. I tidskriften uppma-
nas intresserad läsare att anmäla sig snabbt för att vara garanterad en plats på mötet (se 
till exempel P 7/2: 5, P 9/2: 5). I P 7/4: 5 konstateras: ”Till sist några ord om Pilgrims 
vintermöte den 26-27 januari 2001. De drygt 800 platserna har varit fullbokade sedan 
början av hösten. Vi gläds över intresset men beklagar samtidigt att vi tvingats säga nej 
till åtskilliga hundra som önskat delta.” Redan under 1995 markeras även retreater i 
Pilgrims regi som fullbokade, vilket ökar genom åren. 
32 Se till exempel P 10/2: 55, P 10/4: 53, P 13/1:52–55, P 13/2:54–55. 
33 Halldorf 2008, s. 5. Vad som åsyftas med uttrycket ”gemenskapen i Bjärka-Säby” är 
den Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby och Pilgrims referensgrupp. Halldorf 
2008, s. 5. 
34 Detta illustreras också av Halldorfs beskrivning av Vintermötet som ett ”nummer” 
av Pilgrim: ”Vintermötet kan ses som ett extra ’nummer’ av Pilgrim. Vår önskan är att 
under en helg erbjuda just det som varje utgåva av tidskriften vill vara: inspiration och 
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Institutionellt stöd bildar även samfunden inom vilka skribenterna verkar 
utifrån höga och inflytelserika positioner. Samfunden är visserligen nedtonade 
i tidskriften till förmån för det gemensamma. Men det hindrar inte att också 
dessa, genom personerna, utgör institutionella stöd för skribenterna och där-
med också för Pilgrim. 

I inledningen betecknades Pilgrim som en del i en vidare ekumenisk rörel-
se. Till denna ekumeniska rörelse för jag även retreater och pilgrimsvandringar 
som arrangeras i samfunds/församlingars regi samt frälsarkransen som många 
församlingar gör bruk av. Dessa fenomen stöder och realiserar föreställningar 
som mer eller mindre överlappar föreställningar i Pilgrim. Denna typ av ideo-
logiskt stöd och spridning är del av institutioners funktion och är ett av de sätt 
som samfunden i egenskap av institutioner har stor betydelse för tidskriftens 
genomslagskraft.35 

Att jag här uppehåller mig vid olika institutionella stöd beror just på detta 
– institutioner har en avgörande roll för effektiv spridning av värderingar och 
normativa mönster. Institutioner ger nödvändig legitimitet åt idéinnehåll och 
möjliggör spridning av detsamma på bredare front. 

Ytterligare ett institutionellt stöd utgör givetvis Verbum Förlag AB, utan 
vilket tidskriften inte skulle existera. Enligt det avtal som upprättats mellan 
Peter Halldorfs bolag Silentium och Verbum Förlag AB är uppdraget att pro-
ducera en tidskrift för andlig utveckling på ekumenisk grund. Tidigare gavs 
Silentium också rätt att använda namnet Pilgrim för sådan verksamhet som 
Silentium/Peter Halldorf arrangerade och som låg i linje med tidskriftens 
grundidé.36 Nu har alltså ”varumärket” Pilgrim överlåtits åt gemenskapen i 
Bjärka-Säby.37 

Silentiums rätt att bruka namnet Pilgrim till annan verksamhet har bidragit 
till att Pilgrim kunnat ta formen av en institution och numera i sin tur kan ge 
institutionellt stöd till författare, talare och olika sammanhang som överens-
stämmer med tidskriftens idé om andlig fördjupning. Det är denna institutio-
nalisering av Pilgrim som gjort att tidskriften fått stort inflytande i svensk 
kristenhet. 

Pilgrims ärende: andlig mognad genom andlig vägledning 

I en samtid med högt tempo, krav på ständiga förändringar och brist på aukto-
riteter utgår Pilgrim från att det finns små möjligheter för kristen andlig för-

                                                                                                                             
vägledning för ett fördjupat andligt liv. Här formar vi helt enkelt en utgåva av Pilgrim 
på plats!”. Halldorf 2008, s. 4. 
35 För en beskrivning av föreställningar kring frälsarkransen, se www.fralsarkransen.se. 
För en beskrivning av föreställningar kring pilgrimsvandringar, se Bremborg 2007. 
36 Enligt uppgift från Claes-Göran Gunnarsson, VD Verbum Förlag AB. E-mail från 
Claes-Göran Gunnarsson (2008-02-24). 
37 Halldorf 2008, s. 5. 



Ulrika Svalfors: Andlighetens ordning 10 

djupning. Situationen främjar snarare normlöshet, trolöshet och leder till för-
ytligande och rotlöshet. Detta gäller såväl samhället i stort som de kristna 
kyrkorna i Sverige. En av orsakerna som pekas ut är individualismen men 
också sekulariseringen och det faktum att Gud inte längre tas på allvar, vilket 
leder till att inte heller människan tas på allvar. 

Denna situation inger oro, menar Pilgrim, och kräver handling för att kris-
ten tro ska kunna bevaras. 

I Pilgrims allra första text, från det första numret (1994), kan man läsa föl-
jande: 

I vårt land – också i dess kyrka – har länge rått en svår tid för tron. Svår, inte på 
grund av yttre motstånd eller brist på predikningar. Men därför att tron blivit allt-
mer urgröpt. Inte så att vi inte vet vad vi tror på (även om det väl också ibland kan 
vara fallet), men därför att tron råkat ut för tidens centrifugalkrafter: från centrum 
till periferi, från djup till yta. Tron som passionerad vandring med Gud, en förvänt-
ningarnas pilgrimsfärd, inte främst till några heliga orter, men mot helighetens 
centrum, har uttunnats intill obefintlighet. 

[…] Därför har Pilgrim uppstått. […] Uppdraget är att söka ge andlig vägled-
ning. Sådan syftar alltid till att vi ska finna ett starkare rotfäste för våra liv, en dju-
pare kontakt med Gud. 

[…] Om inte kristen tro blir en fråga om törst, blir den svårligen något som kan 
motivera till en mer odelad hängivelse i en sen tid.38 

Det svåra som skett och håller på att ske kräver åtgärder. Av den anledningen 
har tidskriften Pilgrim kommit till, som en konkret åtgärd för att motverka 
centrifugalkrafter och uttunning. Tidskriftens syfte, enligt texten, är att ge 
”starkare rotfäste”, ge en ”djupare kontakt med Gud” och att främja ”odelad 
hängivelse i en sen tid”. 

För vem sker då allt detta? Det sker för den kristna människan som enligt 
tidskriften behöver vägledning för att nå dit. Därför erbjuder Pilgrim kunskap 
om andlig mognad; en kunskap som ger redskap för att motverka normlöshet 
och rotlöshet. Kunskapen hämtas framför allt från mystiker och företrädesvis 
ur den ortodoxa traditionen.39 

                                                      
38 P 1/1: 4, 5 
39 Detta har också uppmärksammats på olika håll. I samband med att en av skriben-
terna, Jan Erixon, kom ut med boken Någon besökte min själ. Dostojevskiljs inre resa 
2004, sades följande på Vatikanradion: ”Erixons bok ingår i den andliga rörelse som 
finner andlig inspiration för vår tids svenskar just i den ortodoxa traditionen. Det hand-
lar ofta om att återupptäcka djupet i den kristna tron på den heliga Anden och dess 
verkan i och omkring kyrkan. Den västkristna traditionen präglas av att det länge var 
väldigt tyst om Anden. I stället har både protestanter och katoliker talat om Nåd när 
man ville tala om Guds verkan i människans själ och liv. Men vår tids människor fasci-
neras av en andlig tradition som betonar att man kan uppleva Gud, inte bara föra teo-
logisk debatt om honom. Denna svenska andliga rörelse som med rötter i pingstkyrkan 
återupptäcker ortodoxin och fornkyrkan har lett till skapandet av tidskriften Pilgrim 
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Tidskriftens syfte är att ge andlig vägledning för att möjliggöra andlig för-
djupning. Det är lite oegentligt beskrivet av mig då tidskriftens egen beskriv-
ning löd: ”Pilgrim är en kvartalstidskrift för andlig vägledning […]”.40 Ordet 
”för” har två betydelser: dels vill tidskriften ge andlig vägledning till sina läsare, 
dels vill tidskriften förmedla kunskap om andlig mognad till de läsare som ger 
andlig vägledning. Denna dubbelhet följer texterna i tidskriften och förklarar 
också de ibland rätt avancerade utläggningarna kring andlig fördjupning. 

Till sin hjälp hämtar Pilgrim texter från andliga auktoriteter i historia och 
nutid. Vilka som räknas som andliga auktoriteter och varför är en av de saker 
jag granskar i min undersökning. Genom intresset för ortodox tradition följer 
emellertid betoning på ökenfäder och kyrkofäder. Texter av äldre datum och 
då särskilt ur den tidiga kyrkan förekommer i samtliga nummer. 

Varje nummer har ett särskilt tema som texterna kretsar kring. Det temat 
bestämmer ur vilken synvinkel olika texter läses och behandlas. Det finns 
dock ett tema som skär genom alla andra teman och det är just andlig mognad 
genom andlig vägledning. Det är de grundläggande föreställningarna inom 
detta överordnade eller genomgående tema som granskas kritiskt i den här 
undersökningen. 

Metod 
En granskning av grundläggande föreställningar kring andlighet i en tidskrift 
kan naturligtvis göras på flera sätt. Man skulle till exempel kunna göra en 
teologihistorisk översikt av motivet ”andlig vägledning” för att se i vilken mån 
innebörden av detta motiv i tidskriften överensstämmer med tidigare tolk-
ningar. Man skulle också kunna tänka sig att tydliggöra eventuella likheter och 
skillnader mellan olika skribenter i tidskriften när det gäller föreställningen om 
”andlig mognad”. Ett tredje alternativ skulle kunna vara att genomföra en 
läsarundersökning för att se hur dessa uppfattar framställningarna av ”andlig 
fördjupning” och om de tillämpar de råd som ges i och genom tidskriften. Alla 
dessa, och flera andra, vägar är möjliga men ger trubbiga verktyg för det som 
intresserar mig med Pilgrim: normalitet och makt. För det ändamålet lämpar 
sig poststrukturalistiska teorier om språkets performativitet bättre. 

                                                                                                                             
och av dess förlag Cordia, som har gett ut Erixons bok om Dostojevskij.”, 
http://www.radiovaticana.org/scandinavo/bokerixon.htm (2007-12-20). 
40 http://www.tidskriftenpilgrim.nu/default.asp?page=menu&menuid=63&pageid=48 
(2007-10-19). 
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Tillvägagångssätt 

Med performativitet avses i detta sammanhang att språket inte bara är ett 
medium genom vilket vi uttrycker oss, språket i sig självt formar vad som är 
möjligt att uttrycka. Begreppet introducerades av språkfilosofen J.L. Austin 
för att skilja mellan beskrivande yttranden och yttranden som utför något. En 
performativ sats är en sats där man genom att yttra meningen också utför det 
den säger, som till exempel meningen: ”Jag anmäler mig (härmed) som sö-
kande till tjänsten”.41 Performativa yttranden betraktas och uppfattas som en 
handling medan konstaterande yttranden tänks betyda vad de säger genom 
ordens (sign) likhet med det som de betecknar (signified). Medan performati-
va yttranden enligt Austin är beroende av vilken person som uttalar dem och 
yttrandets sociala sammanhang, så är inte andra yttranden (de konstaterande) 
det.42  

En språkfilosofisk utvidgning av detta skulle kunna beskrivas som att hela 
språket uppfattas som ett ”härmed”, det vill säga alla yttranden är handlingar 
där något sker i och med att något uttrycks. En filosof som utmanat Austin på 
just den här punkten är Jacques Derrida; han hävdar att språket i en vidare 
mening är performativt och sätter gränser för vad som är möjligt att säga.43 
Även om orden kommer att stå i fokus i den här avhandlingen, är språk inte 
bara ord utan allt det som vi som människor uttrycker oss genom. 

Att språket är performativt innebär att det formar hur vi uppfattar oss själ-
va och tillvaron i stort samtidigt som det sätter gränser för vad som är möjligt 
för oss att tänka och erfara. Språket skapar på så vis sitt eget sociala samman-
hang genom en process där individer antar och agerar ut dess roller. Kring 
detta har förts, och förs fortfarande, en stor och livlig debatt, men tanken att 
språket har stor betydelse för hur vi gestaltar och uppfattar våra liv är numera 
tämligen okontroversiellt.44 

En av Derridas inspirationskällor för sitt tänkande kring språket var hans lä-
rare under en period, nämligen filosofen och vetenskapshistorikern Michel 
Foucault.45 Varken för Derrida eller Foucault var begreppet ”performativ” 
centralt (som mer hör till den anglosaxiska traditionen), men båda har starkt 

                                                      
41 Se till exempel Filosofilexikonet 1988, ”performativ”. 
42 Austin kom så småningom att överge denna uppdelning av yttranden för att i stället 
utveckla det som kommit att kallas för talakts- eller talhandlingsteorin. Se till exempel 
Austin 1975 och Avramides 1997, s. 64–66. 
43 Detta kom alltså även Austin att hävda, men de båda filosoferna skiljer sig åt bland 
annat i synen på språkets komplexitet. Se till exempel Derrida 1988. 
44 Detta är delvis en effekt av att ”the lingustic turn” (uttrycket myntades av Richard 
Rortys i hans bok med samma titel från 1967, Rorty 1967), ”den språkliga vändning-
en”, numera är ett vedertaget faktum inom humaniora. Men diskussionen kring språ-
kets möjligheter och begränsningar går långt tillbaka i tiden och kan bland annat härle-
das ur filosofen Immanuel Kants resonemang om människans möjligheter att veta 
något om tingen i sig. Se till exempel Kant 2002 (1783). 
45 Macey 1993, s. 142. 
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bidragit till det som kallas poststrukturalism. Derridas bidrag består bland 
annat av teoriutveckling kring ”skillnad” (différance) och dekonstruktion som 
metod.46 Foucaults bidrag består bland annat av teoriutveckling kring diskurs 
och språkets formande händelsekaraktär. Det tillvägagångssätt jag valt för att 
genomföra uppgiften är en diskursiv läsning av tidskriften med hjälp av Fou-
caults diskursförståelse. 

För att bredda den metodologiska räckvidden hämtar jag också inspiration 
från diskussioner kring och tillämpning av intersektionalitetsbegreppet inom 
feministisk teori. Jag väljer alltså att göra en språklig granskning där jag närmar 
mig tidskriften som textyta. På denna textyta betraktar jag utsagor som hän-
delser vilka länkas samman till en meningsgivande social helhet.47 

Det jag är intresserad av är dels formen på denna helhet som tidskriften ut-
gör, dels processen som frambringar den och dels några specifika sociala kate-
goriseringars betydelse för meningsskapandet i denna helhet. För att belysa 
detta är diskursanalys i kombination med intersektionalitetsperspektivet sär-
skilt lämpligt. 

Diskursanalys 

Det jag strävar efter i mitt arbete är att betrakta och behandla tidskriften som 
en bestämd diskurs. Michel Foucaults öppna definitioner och kritiska gransk-
ning av de västerländska paradigmen blir användbara verktyg i min undersök-
ning. Varför och på vilket sätt diskuterar jag vidare i kapitel 2. Här vill jag 
bara ge en känsla för vad diskursanalys innebär i den här avhandlingen. Utifrån 
ovanstående resonemang kan ”diskurs” inledningsvis definieras som en helhet 
av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp där språkets performativa 
kraft möjliggör vissa sätt att tänka och vara samtidigt som det utesluter 
andra.48 

De sätt att tänka och leva som möjliggörs bildar normaliteten, eller det 
normala (det vanliga liksom det rimliga och riktiga), medan de sätt som ute-
sluts utgör det onormala (på gränsen till otänkbara).49 Normaliteten speglar 
med andra ord det normalas dubbla innebörd i den här avhandlingen: som det 
vedertagna och mönsterbildande. För att de språkliga händelserna (utsagor, 
begrepp) ska bilda en meningsgivande social helhet (diskurs) och normalitet 

                                                      
46 Se till exempel Derrida 1997 (1967). 
47 Begreppet ”diskursiv” i undertiteln En diskursiv läsning av tidskriften Pilgrim betyder 
logisk eller ett tänkande med begrepp. En diskursiv läsning är således en läsning där 
enskilda entiteter (begrepp, uttryck, ord) fogas samman till en meningsfull helhet 
genom logiska övergångar mellan bestämningar. Filosofilexikonet 1998, ”diskursiv”. 
48 Filosofilexikonet 1988, ”diskurs”. 
49 Mer precist uttryckt: vad som möjliggörs är ett system av vedertagna beteenden, 
(goda) handlingsmönster, riktiga (kloka) tankar och etablerad kunskap. Mer om detta i 
kapitel 2. 
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krävs med andra ord normer. Normer är också del av diskursen och hur det 
normativa skapar det normala är en viktig aspekt av diskursanalysen. 

Genom en diskursanalys av tidskriften Pilgrim blir det alltså möjligt att sva-
ra på några av de frågor som ställdes i inledningen: Vilka är de grundläggande 
föreställningarna kring andlighet i tidskriften (diskursen)? Hur framställs and-
lighet i dessa? Vilka sätt att vara andlig (subjektspositioner) finns det enligt 
föreställningarna? Svaret på dessa frågor handlar om diskursens form och hur 
den process ser ut som frambringar denna form. 

Men därmed har bara några av frågorna besvarats. Ytterligare en fråga löd: 
Vilka är föreställningarna om andlighetens kroppsliga förutsättningar när det 
gäller kön, sexualitet, etnicitet och klass? Denna del av undersökningen hand-
lar om några specifika sociala kategoriseringars betydelse för meningsskapan-
det i diskursen. För att kunna besvara den frågan hämtar jag, som sagt, inspira-
tion från intersektionalitetsdebatten inom feministisk teori. 

Intersektionalitet 

Intersektionalitet är ett begrepp som myntades 1989 av Kimberlé Williams 
Crenshaw och som sedan dess spridits inom akademisk forskning och politisk 
debatt.50 En viktig utgångspunkt för intersektionella analyser är att människors 
erfarenheter och möjligheter är givna utifrån en rad olika positioner i samhäl-
let som inte kan förstås isolerade från varandra. Perspektivet sätter ljus på 
särskilda kategoriseringar och deras betydelse för meningsskapandet i diskur-
sen – de som är baserade på kön, sexualitet, etnicitet/ras och klass. Istället för 
att studera varje kategorisering för sig, studeras flera kategorier och hur de 
konstituerar och förändrar varandra i för sammanhanget aktuella positioner, 
vilket i sin tur påverkar vem som kan identifieras med vilken position.51 

Innebörden i kategorin ”kvinna” är till exempel beroende av innebörden i 
”sexualitet” och ”etnicitet”. Hur en individ kategoriseras har i sin tur betydelse 
för vilken eller vilka positioner som hon kan inta. Vare sig innebörder eller 
deras betydelse för positionering i ett socialt sammanhang är i förväg givna. 
Detta perspektiv korresponderar med språket formande händelsekaraktär. I så 
måtto är utsagor kreativa: de inte bara betecknar utan formar innebörden i 
vad det är att vara kvinna, man osv. 

Inom ramen för Pilgrims-diskursen skapas en rad positioner möjliga för 
subjekt att inta eller identifiera sig med i normaliteten. I samma rörelse ute-
sluts en rad andra positioner som omöjliga eller otänkbara (onormala) inom 

                                                      
50 Crenshaw 1989. Den artikel som Crenshaw förmodligen blivit mest känd för är 
emellertid ”Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence 
Against Women of Color”. Artikeln publicerades först i Stanford Law Review (Cren-
shaw 1991), men fick sin spridning framför allt genom boken The Public Nature of 
Private Violence (Crenshaw 1994). 
51 De los Reyes 2008. 
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diskursen. De möjliga positionerna kommer fortsättningsvis att benämnas 
”subjektspositioner”. I den här avhandlingen granskas de subjektspositioner 
som illustrerar olika sätt att vara andlig i och genom Pilgrim. 

I granskningen av diskursen bidrar intersektionalitetsperspektivet initialt 
med tre insikter. För det första att de möjliga subjektspositioner som framträ-
der i tidskriftens andlighet (normalitet) är sinsemellan beroende av varandra. 
För det andra att de möjliga subjektspositionerna är beroende av innebörden i 
sociala kategorier. För det tredje att sociala kategorier är beroende av varandra 
för sin innebörd – de konstituerar varandra i sammanhangets sinsemellan be-
roende subjektspositioner. Intersektionalitet blir i den här avhandlingen ett 
sätt att driva diskursanalysen ett steg längre genom att frilägga det komplexa 
nätverk av relationer kopplade till föreställningar om socialt bestämda kroppar 
och makt som diskursens normalitet består av. 

Metodologiska överväganden 

Teologi liksom andra vetenskaper har en kritisk uppgift. Genom att välja post-
strukturalistisk teori som utgångspunkt för min undersökning kommer den 
kritiska granskningen att handla om språkets (ordens) produktiva och begrän-
sande karaktär. Valet av teori, och därmed också av metod, är alltså fattat 
utifrån min önskan att undersöka språkets performativa funktion i Pilgrim. 

Valet av teori och metod får konsekvenser för läsningen och för vilka an-
språk undersökningen gör. En diskursiv läsning är perspektiverad utifrån sär-
skilda utgångspunkter. I centrum står strukturen hos det normala, relationer 
och processer som bildar det normala samt i synnerhet några specifika katego-
riseringars betydelse i detta. Denna fokusering avgör vad som blir intressant i 
texterna. Genom att lägga detta raster över textytan faller en hel del utanför 
lampans sken. Inte för att de i sig är oväsentliga aspekter av andlighet, utan för 
att de inte är relevanta utifrån den uppgift som genomförs i avhandlingen. 
Detta kan upplevas som att studien missar tolkningsalternativ av olika textav-
snitt. Redan nu vill jag därför säga att det inte beror på okunnighet eller 
okänslighet inför andra tolkningstraditioner (till exempel skapelseteologiska, 
befrielseteologiska eller kristologiska för att bara nämna några), utan är ett 
resultat av den diskursiva (perspektiverade) läsningen. 

Därmed kan ytterligare två konsekvenser noteras. För det första att under-
sökningen i sig är performativ, den är en formande händelse där olika tecken 
förs samman till en meningsgivande helhet. Diskursanalyser är konstruktiva 
till sin karaktär. För det andra gör denna karaktär hos studien att den inte kan, 
eller vill, göra anspråk på att ge en uttömmande eller heltäckande beskrivning 
av vare sig Pilgrim eller andlighet. Däremot menar jag att den kreativa läs-
ningen visar på processer och strukturer som konstruerar normaliteten i tid-
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skriften, samt tidskriftens föreställningar om andlighetens mentala och kropps-
liga förutsättningar, och vilka konsekvenser det får. 

I linje med min syn på tidskriften som en diskurs (där jag språkligt granskar 
textytan) har jag valt att läsa alla nummer av Pilgrim, från och med 1994 till 
och med 2006. I läsningen görs ingen skillnad mellan olika texter, vare sig 
utifrån årgångar, teman eller typer. Alla texter behandlas som lika viktiga och 
bidragande delar till den helhet (diskurs) som tidskriften utgör.52 

Att all text behandlas och viktas lika kanske kan förvåna. En invändning till 
det sättet att läsa tidskriften skulle kunna vara att tidskriften knappast kan 
göras ansvarig för vad som står i till exempel annonser. Men också annonserna 
tillhör textytan i Pilgrim. Annonserna är tydligt kopplade till tidskriftens ären-
de och innehåller meddelanden om retreater, reklam för böcker, möten och 
föreläsningar som handlar om andlighet. Annonserna i Pilgrim skiljer sig alltså 
från annonser i till exempel dagstidningar där de framför allt består av reklam 
för olika produkter. Därför bedöms också annonserna som viktiga i undersök-
ningen av vilken andlighet som kommer till uttryck i Pilgrim. 

När jag från och med nu använder uttrycket ”tidskriften” eller ”Pilgrim” är 
det hela det komplexa diskursiva uttrycket som jag refererar till. Det jag vill 
göra är, som sagt, att låta textytan framträda genom en diskursanalys. Skriben-
terna som enskilda aktörer är inte en del av min granskning. På det principiella 
planet påstår jag således inte att den andlighet som gestaltas och granskas är 
väsentliga för någon enskild skribents eller skribenters andlighet (även om det 
i praktiken naturligtvis kan tänkas förhålla sig så). Det finns så att säga ingen 
som ”äger” denna andlighet eller står självständigt ansvarig för den. Resultatet 
beskriver vad tidskriftens texter och textyta i sin helhet ger vid handen. 

Detta kan inte nog betonas. En av poängerna med diskursanalyser är att 
visa just vad ett sammanhang i sin helhet ger, en helhet som inte någon en-
skild skribent eller person kan ”äga” eller kontrollera. Även skribenterna måste 
så att säga inordna sig i diskursens normsystem för att komma i fråga som just 
skribenter och därför ligger diskursen i någon mening bortom deras kontroll. 

Som en följd av det kommer jag inte att ange vem som skrivit texten vid ci-
tat, utan bara ange ur vilket nummer och från vilken sida jag hämtat det. Det-
ta tillvägagångssätt är dels ett sätt att tydliggöra att jag inte är intresserad av, 
eller gör anspråk på, att presentera vad enskilda skribenter egentligen menar 
med sin text – eventuella motiv som skulle kunna vaskas fram genom att ta 
hänsyn till en skribents hela textproduktion är inte relevant för undersökning-

                                                      
52 Bilder kommer inte att behandlas i undersökningen. Skälet till det är att de verktyg 
jag valt är textorienterade. Bilder är inte ointressanta i en granskning av normalitet och 
makt, men deras roll i förhållande till grundläggande föreställningar är inte given – de 
kan vara både stabiliserande och destabiliserande. En granskning av bilderna och arbe-
tet att relatera dem till föreställningar och deras maktuttryck skulle kräva andra verk-
tyg än de valda. 
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en. Det jag presenterar är vad som framträder som huvuddrag i och genom 
hela det undersökta materialet. Dels gör denna teknik det möjligt att fokusera 
vad som håller samman tidskriften som diskurs – de grundläggande föreställ-
ningarna som genomtränger andra teman. 

Jag är väl medveten om att ingen prenumerant förmodligen läser tidskrif-
ten på det här sättet. Troligen är den enskilda skribenten/författaren av stor 
vikt, både för att avgöra vad man ska läsa och för att förstå innehållet i tex-
ten.53 Min förhoppning är därför att något nytt ska framträda som kan belysa 
såväl normalitetens struktur som kopplingen mellan det normala och det ex-
trema i det andliga genom detta tillvägagångssätt. 

Tidigare forskning 
Medvetenheten om språkets betydelse har funnits sedan länge inom systema-
tisk teologi och religionsvetenskap. På sätt och vis har denna medvetenhet 
mer eller mindre varit en del av teologihistorien ända från början. Men i och 
med den språkliga vändningen kan man ändå säga att nya förutsättningar ska-
pades för att fördjupa och vidareutveckla insikten om språkets produktiva och 
begränsande funktion. Resultatet har blivit en mängd nya sätt att göra teologi 
och kritiskt granska kristna traditioner och praktiker. Att beskriva hela denna 
karta låter sig inte göras och är dessutom inte relevant i förhållande till av-
handlingen. Jag begränsar mig till att nämna några av de arbeten som relaterar 
till diskursanalys och sociala kategorier inom eller i nära anslutning till syste-
matisk teologi, och som gör det i linje med den här avhandlingen. 

Wesley A. Kort har på lite olika sätt studerat bibeltexters ställning i en 
postmodern tid.54 Men han har också intresserat sig för teologisk verksamhet 
som diskurs. I sin bok Bound to Differ granskar Kort teologi i form av konkur-
rerande teologier.55 Korts utgångspunkt är att teologiska skillnader inte är 
olyckshändelser utan centralt för kristen teologi – utan dessa skillnader, som 
leder till konflikt och exkluderingar, skulle det inte finnas någon teologi som 
vi känner till det. Skillnad är konstitutiv för kristen teologi.56 I sitt arbete an-
vänder sig Kort av diskursanalys för att identifiera motsättningar mellan olika 
teologiska diskurser, i termer av makt och mening.57  

Med utgångspunkt i diskursbegreppet identifierar han tre konkurrerande 
diskurser: den profetiska diskursen, den prästerliga diskursen och vishetsdis-

                                                      
53 För definition av ”skribent” respektive ”författare”, se Analyskategorier i avhandling-
en, s. 48f. 
54 Se Kort 1988 och Kort 1996. 
55 Kort 1992. 
56 Kort 1992, s. ix. 
57 Kort 1992, s. ix. 
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kursen.58 Kort kommer fram till att teologiska diskurser bestäms av tre princi-
piella intressen, att varje diskurs arrangerar dessa intressen på ett särskilt sätt 
så att en av dem blir dominant och att olika teologiska diskurser är i konflikt 
med varandra både för att de utmanar varandras val av dominant intresse och 
för att de försvarar sitt eget val.59 

Kort bearbetar inte sociala kategorier, vilket skiljer hans arbete från det fö-
religgande. Men hans syn på teologi som diskursivt frambringad i relation till 
andra diskurser genom avgränsningar och i konflikt påminner om denna studi-
es utgångspunkt. Mer om detta i kapitel 2. 

En teolog som genomför diskursanalys är Mary McClintock-Fulkerson. Lik-
som Kort har hon intresserat sig för bibliska texters roll och funktion, samt för 
skillnader. Skillnader mellan kvinnor är diskursiva konstruktioner, menar Ful-
kerson, som i sin tur åstadkommer olika konstruktioner av bibeltexter. När 
kvinnor läser bibeltexter får de olika innehåll och betydelse beroende på hur 
de blir positionerade av rasialiserad patriarkal kapitalism.60 Ett annat sätt att 
uttrycka det på är att bibelns texter tar olika form beroende på vilken diskur-
siv position en kvinna identifieras med. Denna typ av diskursivt producerade 
positioner och mening är också föremål för granskning i hennes avhandling 
Changing the Subject.61 

I boken med den tvetydiga titeln kritiserar hon feministisk(a) teologi(er) 
för att fortfarande röra sig med en essentialistisk och liberal subjektsförståelse. 
Hon riktar sin kritik mot erfarenhetsbaserad feministisk teologi, eftersom hon 
menar att denna typ av teologi aldrig kan förklara uppkomsten av skillnad. 
Istället genomför hon en diskursanalys. Därmed skiftar hon fokus från realis-
tiska representationer av det naturliga (kvinnligt medvetande) till diskursiv 
praktik som lokaliserad i ett nätverk av betecknande processer.62 

Genom att kombinera diskursanalys utifrån bland annat Laclau & Mouffe 
med en Foucauldiansk förståelse av maktens produktiva karaktär, klarlägger 
Fulkerson komplexitetens hos maktrelationer och motstånd. Kristna traditio-
ner och praktiker konstitueras av både förtryckande köns-, klass- och rasgrän-
ser och befriande möjligheter. I analysen granskar hon på vilka sätt kvinnor i 
tre olika sammanhang (presbyterianska kyrkan, pingströrelsen och akademisk 
teologi – alla i USA) hanterar diskursen de är en del av och pekar på hur de 
skapar utrymme för motstånd i diskursen. I sin senaste bok, Places of Redemp-

                                                      
58 Fri översättning av ”prophetic discourse”, ”priestly discourse” och ”sapiental discour-
se”. 
59 Kort 1992, s. 121. 
60 Fulkerson 1998, s. 225–226. 
61 Fulkerson 1994. ”Subject” betyder både ”ämne” och ”subjekt”. Titeln får på så vis två 
olika, men för boken lika centrala, innebörder: ”Byte av ämne” och ”Förändring av 
subjektet”. 
62 Fulkerson 1994, s. 115. 
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tion, går hon vidare i sin användning av postmodern teori och bearbetning av 
sociala kategorier, i synnerhet kategorin ras.63 

En annan studie som ligger relativt nära den här avhandlingen är Grace M. 
Jantzens granskning av vilken betydelse kategorin kön har i texter skrivna av 
manliga mystiker. Jantzen intresserar sig för kolonial filosofi och västerländsk 
medeltidsmystik (särskilt Julian av Norwich)64, och mötet mellan dessa. Arbe-
tet i boken Power, Gender and Christian Mysticism är en form av diskursanalys 
där Foucaults förståelse av relationen mellan makt och kunskap är central.65 
Syftet är att frilägga hur retoriken är könsbestämd i texter av manliga mystiker 
från Platon till Mäster Eckehart. 

I boken presenterar Jantzen hur mystikkategorin och konstruktionen av 
mystik hos de undersökta mystikerna bestämdes av könspolitik. Det var dessa 
män med makt som definierade och kontrollerade vilka som skulle räknas som 
mystiker, och därmed också vilka som skulle inneha makt. Dessa män exklu-
derade kvinnor genom sin retorik, kvinnor som endast kunde ta plats via mys-
tika visioner. Jantzen illustrerar hur det moderna filosofiska antagandet att 
mystik till allt väsentligt handlar om intensiva subjektiva upplevelser är miss-
visande. Den förståelsen av mystik är historiskt oriktig, menar Jantzen, och 
genomströmmas av en könsmärkt kamp om auktoritet. I nära anslutning till 
Lucy Irigary men också Jacques Lacan, Jacques Derrida och Michel Foucault 
utvecklar Jantzen senare en feministisk, psykoanalytiskt influerad panteistisk 
teologi.66 

Inom religionsvetenskapens och pedagogikens fält återfinns en tvärveten-
skaplig studie av Kerstin von Brömssen.67 I sin studie undersöker hon ”elevers 
diskursiva konstruktioner av sin egen och andras religion”.68 Brömssen grans-
kar hur elever talar om och positionerar sig i förhållande till religion, men 
också i förhållande till etnicitet och mångkulturalitet. När det gäller religion 
och genusordningar konstaterar hon bland annat att elever med en muslimsk 
kulturbakgrund tvingas förhålla sig till och konstruera sig själv utifrån orienta-
liska diskurser i det svenska samhället. Dessa diskurser fokuserar på kvinnans 
underordning i förbindelse med islam. Detta märks också i intervjuerna, där 
tal om religion sammankopplas med patriarkala konstruktioner.69 Även om 
Brömssen främst intresserar sig för kategorin etnicitet, utgör därför även kön 
en meningsbärande kategori i hennes undersökning. 

                                                      
63 Fulkerson 2007. Fulkerson blev kritiserad för att underteoretisera kategorin ras i 
boken Changing the Subject. Se Armour 1999, s. 27–30. 
64 Jantzen 1987. 
65 Jantzen 1995. 
66 Jantzen 1998. 
67 Avhandlingen har också betydande inslag från antropologi, etnologi och sociologi. 
Brömssen 2003, s. 5. 
68 Brömssen 2003, s. 2. 
69 Brömssen 2003, s. 320, 322. 
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När det gäller sociala kategoriers roll inom teologin och religionsvetenska-
pen finns, som redan visats, oerhört mycket gjort. Både kön, sexualitet och 
”ras”/etnicitet har varit föremål för granskningar, men också utgjort utgångs-
punkter för en mångfald av konstruktiva teologiska arbeten. En del av dessa är 
utförda i nära anslutning till poststrukturalistisk teori, bland annat Foucault. 
Till dessa kan Fulkerson och Jantzen räknas. Sexualitet och dess relation till 
kön har framför allt sin plats inom queer-teorin där Marcella Althaus Reid är 
en av de främsta företrädarna inom teologin.70 Studiet av ”ras”/etnicitet och 
kön är i sin tur centralt inom så kallad postkolonial feministisk teologi, med 
Kwok Pui-Lan som namnkunnig teolog.71 Brömssen är ett exempel på svensk 
reception av postkoloniala studier i anslutning till religionsvetenskap. 

Sociala kategoriers komplexa samverkan är med andra ord redan föremål 
för granskning inom teologin, och har i vissa delar varit det relativt länge. Det 
är däremot få som ännu gjort bruk av intersektionalitetsbegreppet inom religi-
onsvetenskapen eller teologin, såväl internationellt som i Sverige. Men det 
finns undantag, där jag särskilt vill lyfta fram några svenska bidrag.72 

Karin Sporre har i ett antal artiklar aktualiserat intersektionalitetsperspek-
tivet, ett perspektiv som också kan skönjas i hennes avhandling även om be-
greppet aldrig artikuleras där. I Först när vi får ansikten – ett flerkulturellt sam-
tal om feminism, etik och teologi studerar hon texter av tre olika feministiska 
teologer: Katie G. Cannon, Chung Hyun Kyung och Mary C. Grey.73 Uppgif-
ten består i att utföra en etisk analys av dessa teologers texter där framför allt 
termerna förtryck, subjekt, etisk kunskap och visioner undersöks.74 Med hän-
visning till Donna J. Haraways begrepp ”situated knowledge” menar Sporre 
att kunskap och kunskapssökande bestäms av historiska och politiska situatio-
ner, det vill säga utifrån till exempel kön, sexuell inriktning, hudfärg och et-
nisk bakgrund.75 

I resultatet framkommer hur de tre teologerna på olika sätt belyser hur till 
exempel kategorierna kön, etnicitet och klass på olika sätt samverkar i för-
tryck. Men också hur kategorierna får relevans i bildandet av etisk kunskap, 
möjliggörandet av etiska subjekt samt formulering av visioner.76 Senare har 
Sporre fortsatt diskussionen kring kategoriala skillnader och deras inbördes 

                                                      
70 Althaus Reid benämner sin konstruktiva queerteologi ”Indecent Theology” (”oan-
ständig teologi”). Se till exempel Althaus Reid 2000 och 2003. 
71 Se till exempel Donaldson & Pui-lan 2002 och Pui-lan 2005. 
72 När det gäller internationella religionsvetenskapliga studier som gör bruk av inter-
sektionalitetsbegreppet bör Park 2001 och Chong 2003 nämnas. 
73 Sporre 1999, s. 29. 
74 Sporre 1999, s. 35. 
75 Sporre 1999, s. 51. 
76 Sporre 1999, s. 462–477. Se också Sporre 2001, s. 103–104. 
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samverkan med hjälp av intersektionalitetsbegreppet, bland annat i relation 
till mänskliga rättigheter och kunskap.77 

Eva Reimers har gjort en analys av pressdiskursen om mordet på Fadime 
där hon använder sig av ett intersektionellt perspektiv. Med utgångspunkt hos 
bland annat religionssociologen Emile Durkheim granskar hon några centrala 
värden i det svenska samhället som kom till uttryck vid den officiella avskeds-
ceremonin av Fadime Sahindal våren 2002. Detta genomför hon genom att 
granska mordet på Fadime som ”mediahändelse”.78 I artikeln klarlägger Rei-
mers hur händelsen görs begriplig och meningsfull i tidningsartiklar (i Uppsala 
Nya Tidning, Dagens Nyheter och Aftonbladet) med hjälp av kategorierna 
kön, etnicitet, kultur (vilket inkluderar religiös tillhörighet) och klass. 

Hennes slutsats är att Fadime blev martyr för det svenska, som associeras 
med jämställdhet, modernitet, frihet och upplysning. Men hon blev också 
martyr för det svenska på ett mer fördolt sätt, nämligen i betydelsen kulturras-
sim, sexism, heterosexism och klassförakt. Genom att mordet på Fadime gjor-
des till en kulturfråga i media osynliggjordes hur denna handling är samman-
länkad med andra händelser och föreställningar i det svenska samhället. Detta 
sätt att benämna och förklara fenomenet hedersvåld är i sig en form av 
maktutövning, menar Reimers, en maktutövning som skapar normer och vär-
deringar.79 

Ytterligare ett exempel på reception av intersektionalitet i Sverige är religi-
onsfilosofen Erica Appelros. Hon har föreslagit kategorin ”religiös proximitet” 
som en kategori att granska tillsammans med kategorierna kön, sexualitet, 
etnicitet och klass i religiösa sammanhang. Denna kategori beskriver ”grader 
av närhet till gud/gudarna/den gudomliga viljan eller läran”.80 Appelros menar 
att religion alltför ofta betraktas som ytterligare en arena för strukturellt för-
tryck. Istället vill hon lyfta fram den religiösa faktorn som en mer självständig 
grund för förtryck.81 

Kategorin religiös proximitet kan jämföras med klass, enligt Appelros, i det 
att båda kategorierna utgörs av en skala där människor placeras in beroende på 
grad av tillgång. Antingen grad av tillgång till social och materiell makt (klass) 
eller grad av tillgång till religionens centrum (religiös proximitet).82 Appelros 
förslag är intressant, men jag väljer att inte använda mig av det i min studie. 
För att kunna tillämpa begreppet måste någon form av religiöst centrum defi-
nieras till vilken olika individer kan inplaceras på olika avstånd. En sådan stu-
die kräver, utöver ett initialt identifierat centrum, större fokusering på enskil-

                                                      
77 Sporre 2007a, Sporre 2007b. 
78 Reimers 2005, s. 141. 
79 Reimers 2005, s. 157–158 . 
80 Appelros 2005, s. 73. 
81 Appelros 2005, s. 69. 
82 Appelros 2007, s. 9. 
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da (och inte minst identifiering av) individer samt starkare betoning av mak-
tens förtryckande karaktär än vad denna undersökning syftar till. 

Till sist några ord om den här avhandlingens inplacering i systematisk teologi 
med livsåskådningsforskning som vetenskaplig disciplin. Ämnet har sin speci-
fika grund i Anders Jeffners kritik av en ensidigt kristen teologi och införandet 
av empirisk livsåskådningsforskning kring människors allmänna tro och livs-
åskådning. 

Ekstrand & Martinson beskriver ämnets utveckling i boken Tro och tvivel 
som en reaktion på de vetenskapliga utmaningarna från religionskritiker som 
Ingemar Hedenius.83 De betonar värdet i ämnestraditionens ambition att hålla 
samman en systematisk teologisk reflektion med en traditionskritik som även 
tar sig uttryck i metoder vilka öppnar studiet mot en mångfald av livsåskåd-
ningar. Detta försöker de själva dra konsekvenserna av i sin systematiska fram-
ställning av den kristna teologin. Carl Reinhold Bråkenhielms bok Filosofiska 
livsåskådningar är ett exempel på hur sekulära livsåskådningar getts en mer 
konstruktiv uttolkning.84 

I en kommande avhandling inom ämnet gör emellertid Mårten Mårtenson 
iakttagelsen att Jeffners program för att vidga ämnet så att också sekularisera-
de människors tro inkluderas via empiriska undersökningar bara i teorin och 
mycket sällan i praktiken vävts samman med det mer traditionella systema-
tisk-teologiska studiet. Problemet hör bland annat samman med livsåskåd-
ningsdefinitionens karaktär i den Jeffnerska traditionen.85 

Under senare år har ämnet utvecklats alltmer konkret i en inriktning som 
inte bara öppnar för ett studium av andra livsåskådningar än den kristna utan 
som också vänder sig mot nya material, inom den sekulariserade kristna kultu-
ren. Denna inriktning fanns redan hos Jeffner men har utvecklats av Carl 
Reinhold Bråkenhielm.86 Detta har fått ett särskilt pregnant uttryck i Maria 
Essungers avhandling om skönlitteratur och livsåskådning.87 Essungers arbete 
är ett exempel på en grundligare sammanvävning av livsåskådningsforskning-
ens teori med en kristen teologisk analys. 

På ett mer övergripande teoretiskt plan har Mattias Martinson ifrågasatt de 
grundläggande distinktioner som bär upp idén om en kristen teologi och en 
oberoende sekulär livsåskådning. I boken Postkristen teologi, Experiment och 

                                                      
83 Ekstrand & Martinson 2004, s. 14–20. 
84 Bråkenhielm 2008. 
85 Mårtensson, opublicerad källa (kommande avhandling), kapitel 5. Mårtensson utgår 
från och bygger vidare på Lindfelts sammanfattning av Jeffners livsåskådningsforskning 
i tre centrala drag (livsåskådningar har ett substantiellt innehåll, deras logiska koherens 
är viktig att undersöka och individer är autonoma subjekt när de utformar och bearbe-
tar sina livsåskådningar) i sin kritik. Se Lindfelt 2003, s. 87ff. 
86 Se till exempel Bråkenhielm 2003. 
87 Essunger 2005. 
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tydningsförsök utnyttjar han postmodern och post-sekulär teoribildning för att 
ge vad som skulle kunna beskrivas som en helt ny version av Jeffners idéer om 
vidgning av livsåskådningsfältet.88 Den utvidgning av livsåskådningsfältet som 
begreppet ”post-kristen” innebär och som boken illustrerar är en relativt radi-
kal bearbetning av ämnestraditionen, även om Martinson inte gör sådana an-
språk i boken. Så har saken även uppfattats av utomstående kommentatorer.89 
Ett exempel på arbete som mer faller inom detta experimentella ramverk är 
en kommande avhandling av Petra Carlsson som behandlar teologins möjlig-
het att vara kritisk röst i västerländsk kultur.90 

Mitt eget arbete kan i viss mening placeras inom den empiriska livsåskåd-
ningsforskningen, då den sysselsätter sig med ett större empiriskt material som 
kräver en metod som skiljer sig från traditionell systematisk teologi. Arbetet 
har emellertid en mer postmodern förståelse av den empiriska uppgiften än 
vad livskådningsforskningen hittills inneburit, i linje med exempelvis Fouca-
ult. Studien relaterar på det viset både till ämnets inriktning mot litterärt ma-
terial och mot experimentella metoder i kölvattnet av ett postmodernt ifråga-
sättande av de skarpa distinktionerna mellan kristet och sekulärt. I ljuset av 
Mårtenssons kritik kan syftet beskrivas som systematiskt-teologiskt samtidigt 
som det är tydligt empiriskt förankrat. Detta uppfattar jag som mitt särskilda 
bidrag till ämnestraditionens utveckling. 

Disposition 
Avhandlingen består av tre huvuddelar. I den första delen, kapitel två, presen-
teras och kvalificeras teoretiska verktyg för granskning av materialet. Den 
andra delen består av kapitel tre till och med sex där materialets grundläggan-
de föreställningar presenteras och kritiskt granskas med hjälp av de teoretiska 
verktygen. Den sista delen består av kapitel sju där resultaten i undersökning-
en får utgöra grund för ett resonemang om kopplingen mellan det normala 
och det extrema. Nedan följer en kort beskrivning av respektive kapitels inne-
håll. 

Kapitel två ger en kort introduktion av Michel Foucaults tänkande samt en 
beskrivning av begreppet intersektionalitet, som historiskt sett bland annat 
utformats genom genusteorins möte med Foucault. I den första delen behand-
las Foucaults beskrivning av diskurser och deras regler, men också hur subjekt 

                                                      
88 Martinson 2007a, s. 12–18 och s. 221, not 19. 
89 Hallonsten 2008, s. 12. 
90 I sin avhandling ställer Carlsson frågan: är teologin av tradition obotligt lojal eller är 
den särskilt lämpad att kritisera västerländsk kultur? Frågeställningen belyses genom 
ömsesidiga analyser av de radikala teologerna Thomas Altizer och Graham Ward, och 
de franska tänkarna Gilles Deleuze och Michel Foucault. Carlsson, opublicerad källa 
(kommande avhandling). 



Ulrika Svalfors: Andlighetens ordning 24 

konstrueras genom olika strategier. Med hjälp av hans tänkande utkristalliseras 
olika analyskategorier och deras innebörd i avhandlingen. Kapitlets andra del 
ger en bakgrund till intersektionalitetsbegreppet och dess olika tydningar. I 
samband med det preciseras ytterligare aktuella analyskategorier i den här 
avhandlingen. 

Kapitel tre behandlar Pilgrim som en diskurs. Genom en presentation av 
det som enligt tidskriften är problematiskt med samtida värderingar och den 
situation som det försätter subjektet i, inte minst den kristne, så beskrivs sub-
jektsidealet gudsälskaren som den alternativa livshållningen. Det är gudsäls-
karnas texter som utgör grunden för tidskriften och till dessa fogas nutida 
skribenters texter för att bilda ett bibliotek med hjälp av kommentarprinci-
pen. Kapitlets huvudfråga är: vilken kunskap och sanning etableras i Pilgrim 
och vilken förståelse av andlighet speglar de? 

Kapitel fyra diskuterar hur den kunskap och sanning som kapitel tre visade 
på realiseras via disciplinering i disciplinen för andlig fördjupning. I kapitlet 
fördjupas granskningen av några av disciplinens delar och dess effekter: meto-
den andlig vägledning, pastorala maktstrategin och jagtolkning samt möjliga 
subjektspositioner i tidskriften. Här granskas möjliga former för andlighet i 
diskursen och deras relation till kunskap om andlig mognad. 

Kapitel fem har som fokus vilken innebörd som tillskrivs sociala kategorier-
na kön, sexualitet, ”etnicitet”/kulturskillnader och klass samt deras kopplingar 
till subjektspositioner i diskursen. I detta kapitel kompletteras således under-
sökningen med hjälp av analyskategorier och perspektiv från intersektionali-
tetsidén. Syftet är att fördjupa undersökningen av Pilgrims subjektsförståelse i 
relation till dess framställda andlighet. Granskningen mynnar ut i en observe-
rad diskrepans mellan diskursens normativitet och normalitet. 

Kapitel sex undersöker hur diskrepansen mellan normativiteten och norma-
liteten hanteras genom förhandlingar av det normativa. Två frågor som ledsa-
gar studien är ”Vad krävs för att få tillgång till mentorspositionen?” och ”Vil-
ket subjekt är bärare av normer?”. Granskningen mynnar ut i en diskussion om 
kategoriernas betydelse för disciplinen för andlig fördjupning och för diskur-
sens kunskap respektive diskursiva sanning. 

Kapitel sju sätter in avhandlingens resultat i en reflexion över eventuella 
strukturella likheter mellan det normala och det extrema. Syftet är att resone-
ra kring vad granskning av Pilgrim betraktad som normalitet kan säga om 
kopplingen mellan det normala och det extrema när det gäller andlighet. Här 
utförs en tentativ prövning av tesen om detta strukturella samband. 

 



  

2 Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet fördjupas undersökningens teoretiska utgångspunkter, som 
hämtas från Michel Foucaults arbeten och från intersektionalitetsdebatten 
inom feministisk teori. Först presenteras och definieras begreppet diskurs och 
diskursens ordning. Dessa blir verktyg för identifikation av Pilgrim som en 
diskursiv formation. Sedan följer en presentation och definition av intersek-
tionalitetsbegreppet. Detta blir verktyg i granskningen av sociala kategoriers 
funktion i tidskriftens grundläggande föreställningar.1 

Diskursanalys 
Vad är då en diskurs? Frågan är inte helt enkel att besvara då det närmast har 
gått inflation i ordet. Begreppet används på många olika sätt: som en beteck-
ning på samtal, på sammanhållen text eller som bredare beskrivning av ideo-
logi knuten till ett visst sammanhang. Ordet diskurs kommer från franskans 
”discours” som betyder yttrande, anförande eller sätt att tala. Den person som 
allmänt anses vara upphovsman till begreppet i dess akademiska betydelse och 
användning är Michel Foucault. 

Efter Foucault har en rad skolor utvecklats, var och en på sitt sätt färgad av 
det ämnesområde som respektive inriktning utvecklats inom. De två mest 
inflytelserika textorienterade inriktningarna är Ernesto Laclau & Chantal 
Mouffes diskursteori och kritisk diskursanalys.2 Som bakgrund till valda ana-
lysverktyg tecknas här en översiktlig bild av dessa två inriktningar. 

Laclau & Mouffe är två postmarxistiska tänkare inom politisk teori. Båda 
två kritiserade i olika sammanhang marxismens reduktion av politiska kamper 
till klasskamp under 1970-talet.3 I sin socialistiska vision utgick de från all 
politik, och inte minst politiska handlingars, diskursiva karaktär. För Laclau & 
Mouffe innebär diskurs artikulerad praktik som konstituerar och organiserar 
sociala relationer.4 Mellan diskurser pågår en ständig kamp om vilken betydel-

                                                      
1 För definition av ”grundläggande föreställning”, se Grundläggande föreställning, s. 51. 
2 Se till exempel Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 13, och Bergström & Boréus 
2005, s. 308–328. 
3 Gustavsson 2008, s. 8. 
4 Laclau & Mouffe 2001, s. 96. ”Artikulerad” ska här förstås som något konstruerande 
(”formerande”) och därmed något villkorligt och tillfälligt. Detta ställer Laclau & 
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se olika element i diskurserna ska ha och om vilka diskurser som ska styra.5 
Centrala begrepp är därför ”antagonism” (motsättning) och ”hegemoni” (her-
ravälde).6 En diskurs blir hegemonisk när den, genom artikulerad praktik, 
lyckas expropriera och omdefiniera en eller flera andra diskursers element.7 

Denna utformning av diskursteori är starkt inspirerad av Foucault i synen 
på språk och handling, och har kommit att betraktas som en egen metod för 
diskursanalys. Laclau & Mouffe diskuterar emellertid inte metodologiska och 
diskursteoretiska frågor i någon större utsträckning. Deras främsta syfte är att 
gripa in i den socialistiska strategidiskussionen. Deras plats här motiveras av 
den metodutveckling som de trots detta bidragit till.8 

En som däremot i synnerhet diskuterar metodfrågor är Norman Fairclough, 
inom den så kallade kritiska diskursanalysen. Han har framförallt intresserat 
sig för språkets ideologiska karaktär. Ideologier är enligt Fairclough antagan-
den om vad som är rätt och naturligt, och är nära kopplade till makt.9 Ideolo-
gier är knutna till sociala institutioner, där en social institution är en diskurs-
ordning.10 Varje institution har sina normer och deltagare, sin specifika upp-
sättning av talhändelser och sina särskilda uppsättningar av ideologiska repre-
sentationer som dessutom strider med varandra. När en diskursiv och social 
formation dominerar utan att ifrågasättas har den naturaliserats.11 Här åter-
kommer med andra ord kamptemat som också återfinns hos Laclau & Mouffe, 
men nu inom ramen för en diskursordning. 

Faircloughs kritiska diskursanalys räknar med olika former av sociala prak-
tiker, där diskurser – språkets användande i tal och skrift – är en form.12 Mel-
lan diskurs och samhälle/kultur existerar en dialektisk relation. Det innebär 
att diskurser både konstituerar och konstitueras av samhälle och kultur. Fairc-
lough urskiljer således tre olika nivåer av sociala fenomen: social formation 
(till exempel staten eller det ekonomiska systemet), social institution (till 

                                                                                                                             
Mouffe mot en tänkt ”medierad” praktik, det vill säga där handlingen eller skeendet är 
nödvändiga delar/ögonblick i en helhet som överskrider den. Laclau & Mouffe 2001, s. 
94. 
5 Laclau & Mouffe 2001, s. 134–136. 
6 Laclau & Mouffe 2001, s. x, xiv. 
7 Se till exempel Mouffe 1997, s. 59, och Laclau & Mouffe 2001, s. xii. På sidan xiv 
(Laclau & Mouffe 2001) illustreras en sådan hegemonisk diskurs av neo-liberalismen 
efter Sovjetunionens fall.  
8 Gustavsson 2008, s. 17–18. Gustavsson noterar också att intersektionalitetsperspek-
tivet vunnit insteg i svensk samhällsvetenskaplig forskning och vänsterns interna idéde-
batt. Detta för att belysa hur olika former av förtryck ömsesidigt påverkar varandra. 
Denna debatt och forskning har inte relaterat till Laclau & Mouffe i någon större ut-
sträckning, men Gustavsson menar att man hos dem skulle kunna finna teoretisk inspi-
ration i detta avseende. (Gustavsson 2008, s. 18–19.) Inte heller denna avhandling 
kommer att begagna sig av Laclau & Mouffe, av skäl som redovisas nedan. 
9 Fairclough 1998, s. 2. 
10 Fairclough 1999, s. 38. 
11 Fairclough 1999, s. 41. 
12 Fairclough 1998, s. 9. Fairclough & Wodak 1997, s. 258. 
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exempel skola, familj eller kyrka) och social handling.13 Inom kritiska diskurs-
analyser antas med andra ord att det finns sociala handlingsmönster som inte 
är knutna till någon diskurs.14 

Den här komprimerade översikten gör inte rättvisa åt någon av dessa bety-
dande skolor. Men den är ändå tillräcklig för att belysa valet av teoretiskt 
verktyg i den här avhandlingen, nämligen Michel Foucaults diskurs- och sub-
jektsförståelse. 

Till skillnad från Laclau & Mouffe intresserade sig Foucault i första hand 
för det som håller samman en diskurs, vilket också är fokus i denna studie. 
Det vill säga i centrum står de objekt och tolkningar som bildar gemenskap 
och samförstånd. I det som håller samman en diskurs återfinns emellertid 
alltid spänningar och inkonsekvenser på grund av diskursers villkorade och 
tillfälliga händelsekaraktär. Dessa inkonsekvenser är också del av undersök-
ningen då ideal och normer framträder särskilt tydligt där.15 Av betoningen på 
det sammanhållande följer emellertid att diskursteori enligt Laclacu & Mouffe 
inte är en rimlig utgångspunkt för den här studien. Detta innebär inte att en 
diskursiv kamp enligt Laclau & Mouffe inte pågår, men det är inte föremål för 
granskningen. 

Huruvida Foucault räknade med faktorer utanför diskursens ram eller inte 
finns det delade meningar om.16 Men hans diskursförståelse gör det möjligt att 
betrakta alla handlingsmönster som diskursivt bestämda, vilket är tillräckligt 
för det här arbetet. Om prediskursiv erfarenhet, eller social praktik bortom 
diskursen, existerar eller inte tar jag inte ställning till, men i metoden förutsät-
ter jag inte det. Därmed blir Faircloughs kritiska diskursanalys inte heller ak-
tuell i undersökningen. 

Det som också gör Foucaults tänkande synnerligen användbart i studiet av 
en kristen tidskrift är att han i sitt utarbetande av diskursförståelse särskilt 
granskade det kristna paradigmet i västerländska sammanhang.17 Av dessa skäl 
väljer jag att återvända till Foucault i utformningen av verktyg för granskning 
av Pilgrim. 

                                                      
13 Fairclough 1999, s. 38. 
14 Fairclough 1999, 132f. Detta skiljer alltså Fairclough’s kritiska diskursanalys från 
Laclau & Mouffes diskursteori (och Foucaults diskursbegrepp som kommer att visas), 
se till exempel Laclau 1997, s. 123. 
15 Se till exempel Alvesson & Sköldberg 1994, s. 284. 
16 Se till exempel Bergström & Boréus 2005, s. 314. 
17 Se till exempel Foucault 2008a, s. 267 och Nilsson R. 2008, s. 136. Man kan kritise-
ra Foucault på flera punkter när det gäller hans kristendomstolkning, men oavsett det 
menar jag att hans begreppsapparat lämpar sig alldeles särskilt vid studium av ett kris-
tet sammanhang. 
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Diskursbegreppet 

Foucault glider något i sin användning av begreppet discours, men en vederta-
gen tolkning är att han syftade på regelstyrda kunskapsinstitutioner.18 Ett par 
exempel han själv ger på diskurser är medicinen och biologin. I de fallen ligger 
begreppet diskurs nära vetenskaplig disciplin, men det finns också andra dis-
kurser som till exempel religiösa. 

”Institution” kan leda tanken till etablerade organisationer som vårdinstitu-
tioner eller kyrkor. Denna form av institutioner spelar en avgörande roll för 
diskurser, men det är inte dessa Foucault i första hand har i åtanke. Här får 
man snarare tänka sig ett sammanhållet sammanhang som inkluderar såväl 
språkbruk som gester, rum och gränser för tanken.19 Foucault använder med 
andra ord begreppet i en utvecklad sociologisk mening. Diskurs är en analytisk 
kategori som beskriver hur olika sammanhang föreskriver hur man bör förhål-
la sig till verkligheten, vad som ska betraktas som ett gott och moraliskt liv 
och vilka verktyg (såväl materiella som symboliska) man behöver för att kun-
na leva sant och riktigt. 

Diskurser bygger på och producerar kunskap, därav ”kunskap” i kunskaps-
institution. Diskursens funktion är att bygga upp och förmedla kunskap om 
världen och människan, om sociala mönster likaväl som materiens och krop-
parnas betydelse. Kunskapstörst är därför en av drivkrafterna i diskursformer-
ing, men inte den enda. Det är nämligen inte vilken kunskap som helst som 
eftersträvas inom ramen för diskursen, utan den sociala överenskommelsen 
handlar om att sträva efter den sanna kunskapen. Sökandet efter kunskap är 
därför också förknippat med sökandet efter sanningen. Viljan till kunskap 
handlar om viljan till sanning.20 Det gör att en diskurs per definition har höga 
sanningsanspråk – den tillhandahåller inte bara specifik kunskap utan också 
sanningen om tillvaron. 

Mot bakgrund av det ovan sagda anses en diskurs framträda när olika dis-
kursiva händelser (t ex retreater, höstmöten, tidskriften Pilgrim) refererar till 
samma objekt (t ex andlig mognad), delar samma stil (begrepp, verklighets-
förståelse, sätt att vara och uttrycka sig på) och stödjer samma strategier eller 

                                                      
18 Nationalencyklopedin 1991, ”diskurs”. 
19 Alvesson & Sköldbergs beskrivning av diskurs som ”social text” stämmer väl överens 
med denna studies diskursdefinition, men är i sig är en inskränkning av Foucaults 
diskursbegrepp. Till detta återkommer jag. Foucault menade att såväl rumslig ut-
smyckning som kroppslig placering är diskursivt bestämda (möjliggjorda och begränsa-
de av diskursen). Alvesson & Sköldberg begränsar diskursen till ”alla slags användande 
av språk i muntliga och skriftliga sociala sammanhang, d v s utsagor och skriftliga do-
kument” (Alvesson & Sköldberg 1994, s. 281). I praktiken kom också Foucault att i 
första hand studera tal och skrift, framför allt via granskning av omfattande arkivmate-
rial. 
20 Foucault 1993, s. 13. 
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mönster (för att uppnå ett visst mål).21 Med andra ord formeras en diskurs när 
det uppstår ett samförstånd om hur ett objekt/fenomen ska förstås och vilka 
konsekvenser denna förståelse bör ha på enskilda individers och större gemen-
skapers beteenden, handlingar och prioriteringar. 

Diskurser ser till att inte vem som helst kan säga vad som helst när som 
helst.22 Det finns regler för hur man kan yttra sig, hur man kan bete sig och 
vilka handlingar som är möjliga. Diskurser sätter på så vis upp gränser för 
tolkningar genom reglerna och skapar på så vis ordning genom att bekräfta vad 
som är kunskap och sanning. 

Det finns en kritik som återkommer när det gäller språkets betydelse inom 
diskursanalys, nämligen att allt reduceras till språk. Det påstår inte jag, och 
det är inte heller så jag förstår Foucault. Han invänder mot tanken att det 
skulle finnas någon fördiskursiv erfarenhet, det vill säga att man kan ha någon 
form av otolkad erfarenhet och att det att sätta ord på denna erfarenhet är en 
sekundär handling.23 Som jag läser Foucault är varje erfarenhet eller upplevel-
se diskursiv i den meningen att den alltid är tolkad genom diskurser.24 De 
tolkade erfarenheterna befinner sig emellertid inte bara på det språkliga planet 
utan formar såväl organisationer, byggnader som kroppar. 

Foucault uttryckte detta perspektiv med orden: ”Själen är kroppens fängel-
se”.25 Filosofen Judith Butler har fördjupat förståelsen av språkets performati-
va kraft utifrån Foucault och menar att detta synsätt inte innebär att kroppen 
så att säga elimineras, snarare materialiseras den genom språket.26 

En annan kritik som har diskuterats i förhållande till Foucault är att hans 
diskursförståelse ger upphov till en alltför pessimistisk världsbild på så vis att 
uppror och omvärdering av tillvaron och människan tycks omöjlig.27 Den 
kritiken är befogad i vissa stycken. Hans beskrivningar av tillvarons grepp över 
människan är ibland så total att utrymmet för kritik och förändrande hand-
lingar tycks krympa till obefintlighet. Trots det menade han själv att hans 
politiska engagemang för de marginaliserade och kampen för deras synliggö-
rande hela tiden var en oundviklig del av hans arbete. 

How can you imagine that I think change is impossible since what I have analyzed 
was always related to political action? […] In my books I have really tried to ana-

                                                      
21 Se till exempel Foucault 2002c, s. 48–53, 205. Här har jag komprimerat Foucaults 
resonemang till tre punkter som illustrerar hur jag närmar mig diskursen Pilgrim. 
22 Foucault 2002c, s. 62. 
23 Foucault 1993, s. 34. 
24 Se till exempel Nilsson R. 2008, s. 64–66, där han resonerar på liknande sätt kring 
kritiken av diskursidén som ett förnekande av en icke-diskursiv verklighet. Se också 
Laclau & Mouffe 2001, s. 108. 
25 Foucault 2003, s. 35. 
26 Se till exempel Butler 1997. 
27 Se till exempel Macey 1993, s. 177 och Nilsson R. 2008, s. 66. 
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lyze changes, not in order to find the material causes but to show all the factors 
that interacted and the reactions of people. I believe in the freedom of people.28 

Foucault menade att den smått förlamande känsla som kan infinna sig när en 
diskurs regelverk blottläggs är själva grunden för att tänka annorlunda. Be-
skrivningen och kritiken av diskurser kan inte skiljas åt, lika lite som kritiken 
kan skiljas från den politiska handlingen. Också analyser ger uttryck för språ-
kets performativa kraft. 

Foucaults arbete brukar delas in i en arkeologisk och en genealogisk period. 
Kort sagt ägnade han sig åt att kartlägga diskursiva händelser och diskursiva 
formationer i den arkeologiska perioden (med kunskaps- och sanningsproduk-
tionen i fokus), medan han under den genealogiska perioden ägnade sig mer åt 
att studera relationen mellan makt och kunskap i form av strategier som mate-
rialiserar och realiserar diskurser via subjekt. Foucault gick från att intressera 
sig för härskartekniker på diskursnivå (diskursers utövande av makt på indivi-
der) till att intresse sig för härskartekniker på individnivå (individens utövande 
av makt på sig själv), det vill säga hur individer skapar sin egen subjektivitet.29 
För att tydliggöra diskursens regler och gränser genom vilka kunskap och san-
ning etableras, respektive subjektets roll för dess reproduktion, har jag valt att 
bearbeta respektive perspektiv i olika avsnitt. I realiteten hänger de samman 
och är olika delar av samma sak: diskursens formering. 

Diskursens regler 

I sin så kallade arkeologiska period ägnade sig Foucault åt att försöka förstå de 
regler som skapar diskursens ordning. Dessa regler finns sammanfattade i bo-
ken Diskursens ordning som består av Foucaults installationsföreläsning vid 
Collège de France 1970.30 Föreläsningen bygger på och utvecklar till viss del 
hans tidigare arbeten om vansinnets och de humanistiska vetenskapernas hi-
storia samt vetandets arkeologi.31 

Det är genom reglerna i diskursformeringen som kunskap formas. Regler-
nas funktion är att göra det omöjligt att tänka bortom dem. Att tänka bortom 
dessa regler och den kunskap respektive sanning som de formar är galenskap 
och/eller oacceptabelt. Det som görs och sägs inom ramen för dessa regler är 

                                                      
28 Martin 1988, s. 14. Se också Martin 1988, s. 10: ”My role – and that is too emphatic 
a word – is to show people that they are much freer than they feel, that people accept 
as truth, as evidence, some themes which have been built up at a certain moment 
during history, and that this so-called evidence can be criticized and destroyed. To 
change something in the minds of people – that’s the role of an intellectual”. 
29 Foucault 1999b, s. 161–163. Se också Foucault 2008a, s. 264 och Nilsson R. 2008, 
s. 135. 
30 Foucault 1993. 
31 Foucault 1986b (Vansinnets historia under den klassiska epoken), 1989 (The Birth of 
the Clinic), 1994 (The Order of Things), 2002c (Vetandets arkeologi). 



2 Teoretiska utgångspunkter 31 

det som betecknas som kunskap och sanning, det är så att säga att befinna sig i 
det sanna. 

Med andra ord – i samma rörelse som diskursen via reglers aktualisering 
producerar kunskap och sanning exkluderar den det oacceptabla och falska. 
Dessa två – produktion och exkludering – går inte att skilja åt. Foucault anger 
tre olika former av exkludering: yttre, inre och subjektsgallring. 

Yttre exkluderingar 

De yttre exkluderingarna handlar om att avgränsa diskursen utåt, det vill säga 
att avvärja hotet från andra tolkningar utifrån. De yttre exkluderingarna är 
därför de regler som gör det möjligt att begränsa diskursens innehåll. En form 
av exkludering är uppdelning mellan två ting där den ena accepteras och den 
andra förskjuts. Det exempel som Foucault själv tar är uppdelningen i galen-
skap och förnuft där förnuftet accepteras och galenskapen förskjuts ut ur dis-
kursen.32 

En annan form av yttre exkludering är uppdelning, den här gången mellan 
sant och falskt. Vår uppfattning av sanningen, eller vår vilja till sanning, är 
enligt Foucault en form av exkludering. Sanningen är historisk, föränderlig 
och begränsande. Att sanning är något som förändras visar han genom att peka 
på att under antiken ansågs något sant beroende på dess talare, medan från 
1500-talet ansågs något sant beroende på vad som sades.33 Sanning är med 
andra ord en av diskursens produkter eller effekter.34 En diskurs avslöjar inte 
sanningen – den producerar sanningen eftersom det enligt diskursanalytiskt 
perspektiv inte finns något bakom eller under diskursen att söka efter. 

Till detta hör idén att objekt inte har en inneboende mening. Kännedom 
om mening och sanningsanspråk erhålls genom diskursen. Det finns därför 
inte vissa diskursiva händelser eller källor (till exempel en författare eller ett 
verk) som är mer originell genom att vara diskursoberoende.35 

Att försöka lämna en diskurs för att till exempel söka efter ”hjärtpunkten” 
eller essensen hos en tanke eller ett begrepp leder bort från dess betydelse i 
det här perspektivet, eftersom dess betydelse bara kan återfinnas i diskursen.36 
Någon slutgiltig eller definitiv betydelse finns inte, utan begrepp och tankar är 
alltid beroende av de betydelser som diskursen ger dem. 

Inre exkluderingar 

De inre exkluderingarna handlar om att reglera diskursen inifrån, det vill säga 
att avvärja hot inifrån eftersom det återstår rätt många tolkningsalternativ 

                                                      
32 Foucault 1993, s. 8–10. 
33 Foucault 1993, s. 11–12. 
34 Foucault 1980c, s. 118. Se också Foucault 1993, s. 35: ”Diskursen är föga mer än en 
glimt av en sanning i färd med att födas inför sina egna ögon.” 
35 Foucault 1993, s. 37. 
36 Foucault 1993, s. 37–38. 
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även när de yttre hoten avvärjts. De inre exkluderingarna är ett sätt att be-
gränsa slumpmässigheten inifrån, men också ett sätt att konsolidera diskursen. 
Två av de internsorterande regler som Foucault nämner är relevanta för denna 
studie: kommentarprincipen och disciplinen.  

Diskurser vilar på vissa primära berättelser, till exempel på bibelberättelser 
i kristendomen eller på lagtexter i samhället. Dessa primära berättelser är 
permanenta, men inbjuder till ständig omtolkning genom kommentarer. 
Kommentarprincipen bygger på recitering, samtidigt som den tillfogar något för 
att göra texten aktuell eller för att avslöja några ännu dolda betydelser i tex-
terna. Varje kommentar kan säga något annat än texten, på villkor att det är 
texten själv som egentligen talar.37 Kommentarprincipen reglerar dels diskur-
sens källor och dels på vilket sätt dessa källor kan användas, till vad och varför. 

Detta utmanar synen att vi kan säga vad vi vill. Diskurser består av en 
ständig cirkulation av det som redan har sagts på grund av att de berättelser 
som diskursen vilar på betraktas som något av en skatt – ur dessa källor kan vi 
hämta allt det vi behöver för att kunna leva ett gott och sant liv.38 Det som 
inte kan beläggas med hjälp av källorna exkluderas ur diskursen. Därför blir 
det väsentligt att granska vad som betraktas som källor inom ramen för diskur-
sen – vad utgör skatten som man förväntas vara trogen mot? Att peka på 
kommentarprincipen är att blotta dess förmenta funktion: att avslöja en tänkt 
dold mening.39 

Den andra interna sorteringsregeln är disciplinen. Påståenden som görs in-
ifrån diskursen måste anpassa sig till en rad villkor, det räcker inte att hänvisa 
till sanning. En disciplin består av en rad definierade objekt (vad som ska stu-
deras), en viss uppsättning metoder, en teoretisk horisont med definitioner 
som betraktas som sanna, olika avgränsade tekniker och eventuella instru-
ment. Det leder till att kreativiteten är ytterst begränsad. Att göra rätt enligt 
disciplinen är att befinna sig i det sanna, vilket är en förutsättning för att över 
huvud taget tas på allvar.40 

Subjektsgallring 

En annan form av exkludering som Foucault nämner handlar om subjektsgall-
ring. Alla diskurser är inte lika tillgängliga för alla. En del diskurser är helt 
öppna för vem som helst att gå in i, ta del av och röra sig ut ur.41 Vissa diskur-
ser är extremt svårtillgängliga, som till exempel vissa sekter där man måste 
initieras in under en längre period innan man får ta del av den i sin fullhet 
(vilket kanske bara några få får). De allra flesta diskurser ligger någonstans 

                                                      
37 Foucault 1993, s. 19. 
38 Foucault 1993, s. 16. 
39 Foucault 1993, s. 18. 
40 Foucault 1993, s. 22, 24–26. 
41 Foucault 1993, s. 26. 
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mittemellan. Två av de regler för subjektsgallring som Foucault nämner är av 
relevans för undersökningen: läran och tillägnelsen. 

Den första regeln för att gallra mellan subjekten är läran. En lära är något 
som sprids och kan tyckas vara en märklig regel för exkludering av subjekt. 
Strängt taget borde bara påståenden exkluderas, det vill säga påståenden som 
inte korresponderar mot läran, och inte subjekten. Men läran i en diskurs 
sorterar inte bara bland påståenden, utan också bland subjekt. Om en individ 
uttalar flera påståenden som inte kan accepteras inom diskursen utesluts inte 
bara påståendena utan också individen själv. I kyrkans historia visar inte minst 
exkommuniceringar och andra former av kyrkotukt att så är fallet. Kätteri och 
ortodoxi är med andra ord inte överdrifter utan grunden för den mekanism 
som läran utgör.42 

Huruvida ett påstående accepteras eller inte beror också på subjektets posi-
tion i diskursen. En lära kräver vissa typer av uttalanden från vissa subjektet, 
och förbjuder därmed andra. Det är emellertid viktigt att poängtera att läran 
också har en produktiv sida. Läran skapar gemenskap då den sammanbinder 
olika subjekt med varandra och i samma rörelse avskiljer dem från andra ge-
menskaper.43 

Den andra regeln för subjektsgallring som är av betydelse för studien är den 
sociala tillägnelsen. Diskurser karaktäriseras av en viss stil: de etablerar vissa 
begrepp som centrala, en specifik verklighetsförståelse och särskilda sätt att 
vara och uttrycka sig på. Stilen kan i sig göra diskursen mer eller mindre 
lättillgänglig. De institutioner som stödjer diskursen har till uppgift att för-
medla stilen till dem som diskursen vänder sig till och att tolka stilen så att 
den blir begriplig. Institutioner och deras verksamhet har därför avgörande 
betydelse för den sociala tillägnelsen.44 

Strategier för diskursens materialisering 

Hittills har diskursen beskrivits som en tämligen abstrakt enhet där sökandet 
efter kunskap och sanning formar helheten. Men vilken plats har då individen 
och subjektet i allt detta? Det Foucault ville visa var att diskurser inte är något 
som står till subjektets förfogande.45 Det är inte enskilda eller grupper av sub-
jekt som skapar eller kontrollerar diskurser. Diskursen ligger bortom enskilda 
subjekts vilja och intuition – subjekt är inte diskursens förutsättning utan dess 
produkt.46 Detta är en fundamental tanke hos Foucault som till och med kal-
lar människan för en uppfinning: 

                                                      
42 Foucault 1993, s. 30. 
43 Foucault 1993, s. 30–31. 
44 Foucault 1993, s. 13, 31. 
45 Foucault 1994, s. 297. 
46 Foucault 2002a, s. 105. Se också Götselius & Olsson 2008, s. 8. 
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One thing in any case is certain: man is neither the oldest nor the most constant 
problem that has been posed for human knowledge. Taking a relatively short 
chronological sample within a restricted geographical area – European culture since 
the sixteenth century – one can be certain that man is a recent invention within 
it.47 

Idén om subjektet som en effekt av diskursen och inte tvärtom är också fun-
damental för den här undersökningen. 

Subjektet är inte nav i en diskurs genom att inneha kontrollen, däremot är 
det nav på ett annat sätt: det är genom subjektet som strategierna för diskur-
sens materialisering genomförs.48 Genom strategianalyser flyttas fokus till 
subjekten. Men inte på det sätt som den moderna, humanistiska tanken har 
fokuserat på subjektet genom att förlägga kunskap och makt till enskilda indi-
vider. Ordet ”strategi” kan lätt leda till slutsatsen att subjektet faktiskt har 
kontroll över både kunskapen och sanningen. Strategierna ska i den här av-
handlingen ses som något som tillhör diskursen och genom vilka diskursen 
materialiseras. 

Strategierna upprättar relation mellan makt och den kunskap som diskur-
sen producerar, en makt som Foucault beskriver som disciplinär i det väster-
ländska samhället.49 Med utgångspunkt i rättssystemets förändrade syn på 
kriminalitet och brottslingar visar han hur övervakning, granskning, dokumen-
tation och normaliserande omdömen disciplinerar subjekt.50 Genom observa-
tion och dokumentation av enskilda subjekts beteenden och vetande formule-
ras kategorier och normer som ligger till grund för kunskap. Med hjälp av 
denna kunskap kan sanningen om den granskade erhållas och åtgärder för att 
korrigera subjektets beteende och vetande sättas in. Det är så individualitet 
formas.51 

Processen som åstadkommer detta kallar Foucault för normalisering.52 Till 
normaliseringsprocessen hör också individens gradvisa internalisering av såväl 

                                                      
47 Foucault 1994, s. 386. 
48 Begreppet strategi är mitt eget. Också Foucault talar om strategier och vikten av att 
analysera diskursformationer utifrån maktstrategier (se till exempel Foucault 1980b, s. 
77), men hos honom är det ett mer överordnat begrepp som beskriver samlade ”tekni-
ker” (”taktiker”) inom ett fält (se till exempel Foucault 2002a, s. 109). I min studie 
fyller begreppet ”strategi” liknande funktion som begreppen ”tekniker” och/eller ”tek-
nologier” hos Foucault (till exempel ”självteknologier”, Foucault 2008a, s. 261 och 
Nilsson R. 2008, s. 135). Genom denna terminologi uppnås integration av de meka-
nismer som reproducerar diskursen med diskursformationen. 
49 Den disciplinära maktens utformning i väst under modern tid undersöker Foucault i 
synnerhet i Övervakning och straff och de tre banden om sexualitetens historia. Se 
Foucault 2003, Foucault 2002a, Foucault 1986a, Foucault 2002b. 
50 Foucault 2003, s. 21–24, 228–229. 
51 Foucault 2003, s. 190–192. 
52 Foucault 2003, s.178–185. I vardagligt tal betyder normaliseringsprocess att något 
återgår till det normala, till exempel i en sorgeprocess. I Foucaults terminologi betyder 
emellertid normaliseringsprocess delvis något annat, nämligen den process där indivi-
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övervakning som korrigeringar. På det sättet relaterar kunskap och makt till 
varandra i diskursen: makt ger kunskap och kunskap ger makt.53 Strategierna 
etablerar relationen mellan kunskap och makt i diskursen genom att realisera 
den disciplinära makten. 

Strategier i diskursformeringen består med andra ord av olika makt- och 
kontrollmekanismer för styrning, disciplinering och skapande inom diskursen. 
Genom strategierna tilldelas subjekt mer eller mindre privilegierade positioner 
i diskursen. Subjekt som befinner sig på mer privilegierade positioner blir en 
sorts representanter för diskursens verklighetstolkning och det ger subjektet 
makt i traditionell mening, det vill säga subjektet tycks förfoga över diskur-
sen.54 Representanterna utses till att på ett särskilt sätt ha ansvar för olika 
delar av diskursens reproduktion i förhållande till dem som ingår (t ex lärare – 
elever, läkare – patienter, präst – församling). Dessa representanter tillskrivs 
kontroll över diskursen och tillåts därför att ålägga andra subjekt på mindre 
privilegierade positioner korrigerande åtgärder av beteenden och uppfattning-
ar.55 

Den strategi som genomför representanternas övervakning och kontroll kal-
lar Foucault för ”pastoral makt”. Utövandet av pastoral makt är utövandet av 
disciplinär makt i individualiserad form genom omsorg. Det är en andlig form 
av strategi som kommer ur den judisk-kristna traditionen och som betonar 
omsorgen över dem som diskursens representant är satt att vaka över.56 Den 
disciplinära makten tar sig framför allt uttryck i hjälp och stöd, vilket kräver 
kunskap om den andre. Denna kunskap erhålls genom normaliseringsproces-
sen. I den pastorala maktstrategin är lydnad en komplicerad men väsentlig 
del.57 

Foucault beskriver ytterligare en strategi av relevans för min undersökning 
av Pilgrim, en strategi som jag väljer att kalla ”jagtolkning”.58 Jagtolkningen 

                                                                                                                             
der inlemmas i och anpassas till ett sammanhang. I linje med tanken att diskurser ska-
par kunskap, skapar normaliseringsprocessen det normala eller normaliteten. Genom 
upprepningar av diskursens normer och disciplinära åtgärder etableras normaliteten 
(hur tillvaron och människan ska förstås, det vill säga riktiga tankar och etablerad kun-
skap, samt vilka beteenden och handlingsmönster som är acceptabla). 
53 Foucault 1980a, s. 52. 
54 Det är så Foucault menar att diskursens mekanismer (till exempel exkluderingsreg-
lerna) döljs – några individer tycks förfoga över och kontrollera diskursen och dess 
kunskap. 
55 Foucault 2002c, s. 68–69. 
56 Foucault 1999a, s. 136–138. Foucaults begrepp ”pouvoir pastoral” kan också över-
sättas med ”herdemakt”. Se Nilsson R. 2008, s. 146. 
57 Foucault 1999a, s. 142. 
58 Fri översättning av Foucaults begrepp ”hermeneutics of the self”. Se till exempel 
Foucault 1999b. Andersson översätter begreppet till ”självhermeneutik” (se Foucault 
2008a, s. 264). Roddy Nilsson väljer att tala om självdisciplin, ”självteknologier”, själv-
reflexion och självomsorg (se Nilsson R. 2008, s. 135, 144, 148). Jag menar att ”jag-
tolkning” bättre illustrerar vad det är frågan om i diskursen Pilgrim: arbetet med att 
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effektiviserar den pastorala makten så till vida att den innebär att det enskilda 
subjektet internaliserar den övervakning och kontroll som representanterna 
för diskursen utövat. Det är en strategi där subjektet disciplinerar sig själv, 
deltar i skapandeprocessen av sig själv, utifrån den kunskap och sanning som 
diskursen producerar och förvaltar.59 För att kunna ta över representantens 
omsorg, det vill säga visa omsorg om sig själv, måste subjektet veta vem 
hon/han är. För att få reda på det behöver subjektet spegla sig i diskursens 
kunskap och sanning. Det kan ske på olika sätt, men kräver att subjektet visar 
upp sig själv och sitt inre i någon mening. I denna strategi blir därför självkän-
nedom genom analys av sig själv, och bekännelse eller vittnesbörd viktiga 
delar.60 

Subjektspositioner och subjektskonstruktioner 

Låt mig till sist återvända till något som jag antytt redan tidigare, nämligen att 
strategierna i diskursen är funktioner som inte bara övervakar, kontrollerar 
och tar hand om subjekt, utan också producerar subjekt. 

Jag har tidigare beskrivit viljan till sanning och kunskap som drivkraft i 
diskursformationen. I paritet med det kan man beskriva strategierna som driv-
kraft i subjektspositioner. Subjektspositioner är de roller eller positioner som 
diskursen möjliggör för subjekt, via normaliseringsprocessen.61 Undersökning 
av strategierna visar subjekts möjliga roller eller positioner i diskursen och 
därför hur diskursen själv producerar subjektet. 

De möjliga positionerna berättar för individer vad de förväntas vara och bli 
inom ramen för diskursen. Subjektspositionerna definierar till exempel hur 
man kan vara eller bli andlig och befinna sig i det sanna. Om en individ identi-
fierar sig eller blir identifierad med en position konstrueras subjektet i diskur-
sen.62 Konstruktionen bekräftar diskursens sanning och kunskap, samtidigt 
som den utgör bevis för att diskursen inte bara möjliggör idéer och föreställ-
ningar utan också, och i synnerhet, liv.63 

                                                                                                                             
tolka vad ”jag” är. Frågan ”Vad är jag/vi här och nu?” är den fråga som Foucault menar 
blivit central i väst sedan slutet av 1700-talet (se Foucault 2008b, s. 293). 
59 Foucault 1999b, s. 162–163. 
60 Foucault 1999b, s. 169–170. 
61 Position är inte detsamma som roll, utan ett bredare begrepp som illustrerar diskur-
sens formering av subjektet. Se till exempel Bergström & Boréus 2005, s. 310. Begrep-
pet ”roll” används här av pedagogiska skäl som en ingång till att beskriva position när-
mare. 
62 Positioner inom ramen för undersökningen är i någon mening ideala. Det är mycket 
sällan (om det är möjligt) som någon person kan ”inta” en position fullt ut och därmed 
visa upp alla de beteenden, handlingar, upplevelser osv. som är knutna till positionen. 
Det är snarare så att en individ kan närma sig en position mer eller mindre. För att inte 
texten ska bli alltför tungläst har jag valt att kalla detta närmande för ”att identifiera sig 
med” respektive ”att bli identifierad med”. De uttrycken ska förstås som att en individ i 
diskursen förstår sig själv respektive blir förstådd utifrån aktuell position. 
63 Foucault 1980b, s. 94. 
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Jag har valt att skilja på dessa begrepp – subjektsposition och subjektskon-
struktion – i mitt arbete för att tydliggöra att möjliga positioner inte i alla 
lägen aktualiseras av någon individ. Jag menar alltså att det finns en rad poten-
tiella positioner i en diskurs, men först när en individ identifierar sig med en 
position konstrueras subjektet. Det innebär också att om en individ identifie-
rar sig med olika positioner samtidigt uppstår en paradoxal subjektskonstruk-
tion karaktäriserad av konflikt och motstridigheter. 

Att inte identifiera sig med (eller identifieras med) någon av de tillgängliga 
positionerna är detsamma som att kliva ut ur sanningen, eller åtminstone stäl-
la sig (bli ställd) på marginalen. Det är kostsamt och generar inte sällan en 
känsla av utanförskap och främlingskap. I så måtto är subjektspositionerna 
begränsande – man bereds en plats så länge som man erkänner de positioner 
som står till buds. Å andra sidan bereds individen rum och mening om 
hon/han identifierar sig med befintliga positioner. Gemenskap utvecklas mel-
lan dem som genom identifikation med subjektspositionerna kliver in i diskur-
sen och därmed accepterar dess regler, objekt, stil och strategier. I det avseen-
det är subjektspositionerna produktiva. 

Diskursiv avgränsning i studien 

Efter denna genomgång av diskursbegreppet, dess regler, strategier och sub-
jekt behöver min ambition att studera tidskriften Pilgrim som diskurs kvalifi-
ceras något. Diskursen Pilgrim är större än själva papperstidskriften. Till den-
na diskurs hör numera också allt det som delvis beskrevs i inledningen: Nya 
Slottet Bjärka-Säby, liturgin i Övre Salen på slottet, personliga nätverk, affi-
scher, retreater, vintermöten, foldrar, utbildningar m.m., kort sagt – allt som i 
dag aktualiseras vid omnämnandet av tidskriften Pilgrim. 

Undersökningen utförs enbart på tidskriften Pilgrim (närmare bestämt de 
tolv första årgångarna). En heltäckande studie av diskursen skulle kräva såväl 
fältstudier som intervjuer utöver textanalyser. Här väljer jag alltså att göra en 
tydlig avgränsning för studiet, dels för att arbetet ska bli hanterligt och dels för 
att textanalysen placerar mig i den akademiska tradition som Systematisk 
teologi med livsåskådningsforskning utgör. Utöver dessa motiveringar menar 
jag också att ett studium av diskursen Pilgrims grundläggande föreställningar 
kräver en granskning av tidskriften eftersom de där framträder i verbaliserad 
och samlad form.64 Alldeles oavsett hur långt diskursen i praktiken sträcker sig 
är därför tidskriften väsentlig att studera. I studien utforskas tidskriften som 
en diskurs, även om den utifrån detta resonemang också skulle kunna betrak-
tas som en diskursiv källa. 

                                                      
64 Därmed inte sagt att föreställningar är mindre tydliga i praktiken. Det enda jag 
påstår är att föreställningarna på ett särskilt sätt och i verbaliserad form framträder i 
tidskriftens samlade texter. 
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Intersektionalitetsanalys 
Hittills har jag presenterat ett antal verktyg som är användbara för att granska 
Pilgrim som diskurs och för att granska hur subjekt konstrueras och placeras i 
diskursen. Reglerna för diskursformeringen gör det möjligt att rita upp kontu-
rerna för diskursens kunskap och strategiernas utformning gör det möjligt att 
beskriva befintliga subjektspositioner. Att studera subjektets roll och plats i 
diskursen beskrevs tidigare som ett sätt att konkretisera studien något i förhål-
lande till den hittills teoretiskt beskrivna diskursen. Trots detta befinner sig 
granskningen fortfarande på en abstrakt nivå. Liksom Dorthe Staunes i arti-
keln ”Where have all the subjects gone?” kan man fråga sig var de konkreta 
individerna tagit vägen.65 

Staunes försöker granska och analysera hur tonåringar hanterar tillgängliga 
subjektspositioner, och i synnerhet de hon kallar för ”störande positioner”, 
genom att föra samman begreppen intersektionalitet och subjektivering. Hen-
nes lösning på de abstrakta diskussionerna kring diskurser är att intervjua och 
se hur enskilda individer faktiskt hanterar diskursens formering av subjekt, det 
som tidigare kallats subjektskonstruktioner. Också i den här avhandlingen blir 
intersektionalitetsperspektivet ett sätt att ytterligare konkretisera diskursfor-
mationen. Men inte som i Staunes fall genom intervjuer, utan genom gransk-
ning av sociala kroppsliga bestämningar och deras betydelse i tidskriftens and-
lighet. 

Andlighet praktiseras alltid i och genom en kropp, vilket blir tydligt i Pil-
grim. Kroppen är basen, utgångspunkten men också på flera sätt målet med 
andlig praktik. Kroppsliga markörer, det vill säga kroppsliga tecken på andlig-
het, blir därför väsentliga i diskursen. Men föreställningar kring olika kroppar, 
och framför allt skillnaden mellan dem, hänger också samman med andlighet i 
Pilgrim. Ett sätt att konkretisera studien är att granska föreställningarna om 
andlighetens kroppsliga förutsättningar i tidskriften.66 

Låt mig förtydliga mig något. Kroppen är på många sätt central i Pilgrim. 
Tidskriften vill i första hand fokusera och förmedla andlig praktik (andlig öv-
ning). I denna praktik är kroppen det främsta instrumentet. När jag nu talar 
om kropp och kroppsliga markörer är det ett analytiskt grepp som jag tar över 
materialet. Greppet är föranlett av Pilgrims betoning av praktik och syftet är 
att fördjupa studiet av tidskriftens subjektsförståelse. Vilken eller vilka krop-
par inkluderas och formas i diskursen? Eller kanske snarare: vilken eller vilka 
subjekt möjliggörs i diskursen relaterat till kategorierna kön, sexualitet, etnici-

                                                      
65 Staunes 2003, s, 101f. 
66 Detta angreppssätt har jag inspirerats till av ovan nämnda artikel av Staunes, men 
också av Dorte Marie Søndergaards artikel ”Making Sense of Gender, Age, Power and 
Disciplinary Position. Intersecting Discourses in the Academy” (Søndergaard 2005), 
Patricia Hill Collins artikel ”It’s all in the family” (Collins 1998) och Eva Reimers 
artikel ”’En av vår tids martyrer’” (Reimers 2005). 
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tet och klass? Utifrån vilka sociala kroppsliga bestämningar bildas andliga sub-
jekt? Intersektionalitetsperspektivet ger verktyg för denna fördjupning och 
breddning av diskursanalysen utifrån tidskriftens andlighets- och subjektsför-
ståelse. 

Intersektionalitetsbegreppet 

Under 1970-talet höjdes röster från så kallade ”Black feminists”, framför allt i 
USA, mot att feministisk teori marginaliserade svarta kvinnor och kvinnor 
från den så kallade tredje världen. Kritiken handlade om att kategorin ”ras” 
och fenomenet ”rasism” inte var föremål för en feministisk teoretisk reflektion 
vilken enbart tycktes kretsa kring kön, och skillnader mellan män och kvinnor. 
Effekten, menade man, blev att skillnader mellan kvinnor ignorerades och 
därmed homogeniserades det att vara kvinna. 

Kritiken togs på allvar och sedan åtminstone mitten av 1980-talet är inte 
längre enbart kön fokus för teoretisk reflektion inom feminism. I feministiska 
studier gjorde andra kategorier intåg, som nationalitet, religion, ålder och 
etnicitet. Man insåg att dessa har betydelse för hur kön uppfattas och repro-
duceras i strukturer av över- och underordning. Till att börja med sågs dessa 
ytterligare grunder för underordning som något additativt och man talade om 
dubbelt eller till och med trippelt förtryck. 

Så småningom kom detta emellertid att uppfattas som en otillfredsställan-
de förklaring på hur underordning konstrueras. Dels för att det analytiskt blev 
nästan omöjligt att skilja på när en individs utsatthet berodde på till exempel 
rasism och när det berodde på sexism. Dels för att det inte fångade de unika 
erfarenheter som uppstår när olika kategorier samverkar i en situation. Kate-
gorierna tycktes interagera på ett invecklat och genomgripande sätt.67 För att 
beskriva denna intrikata samverkan, och dess effekter, myntade den ameri-
kanska juristen Kimberlé Crenshaw begreppet ”intersektionalitet”: 

Because the intersectional experience is greater than the sum of racism and sexism, 
any analysis that does not take intersectionality into account cannot sufficiently ad-
dress the particular manner in which Black women are subordinated.68 

Behovet av en intersektionell analys uppstod med andra ord genom den kritik 
som riktades mot köns-, ras- och klass-baserad forskning. Kritiken handlade 
om att den typen av forskning inte kunde redogöra för den levda erfarenheten 

                                                      
67 Se till exempel Ludvig 2006, s. 246, Brah & Phoenix 2004, s. 76, Lykke 2005, s. 7f, 
Yuval-Davis 2006, s. 194f, Søndergaard 2005, s. 191f och Staunes 2003, s. 5. 
68 Crenshaw 1989, s. 140. 
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i vissa försummade skärningspunkter – ”punkter som ofta speglade multipla 
underordnade positioner”.69 

Kritiken och teoriutvecklingen under 1970- och 1980-talet vilade i mångt 
och mycket på ”moderna” filosofiska och teoretiska traditioner i Europa, vilket 
i sin tur kom att utmanas under 1990-talet från postmodernt och poststruktu-
ralistiskt håll. Detta möjliggjorde ett betraktande av olika feminismer som 
representationer av historiskt kontingenta relationer och som konkurrerande 
diskurser med olika möjliga subjektspositioner.70 

Lite enklare uttryckt betyder det att man helt enkelt insåg att också femi-
nismen var beroende av den tid och det sammanhang som den utvecklades i. 
Beroende på vad som var möjligt att tänka och göra formades olika typer av 
feminism där varje enskild form etablerade vissa sätt att vara som uppfattades 
som sanna. Denna insikt resulterade bland annat i uttrycket ”white feminism”. 
Begreppet myntades inom postkolonial teoribildning inom vilken intersektio-
nalitet utvecklades i en konstruktivistisk riktning.71 

Men vad betyder då ”intersektionalitet”? Ordet är härlett ur engelskans ”to 
intersect” som betyder att skära eller korsa och ”intersection” som betyder 
skärningspunkt eller gatukorsning. Bilden av att olika kategorier kan korsa 
varandra ungefär som vägar i en gatukorsning har gett upphov till kritik av 
dess användbarhet. En sådan kritik är att om man kan tänka sig sociala katego-
rier som vägar, implicerar det att det de facto går att analytiskt skilja kategori-
erna åt. Det innebär i sin tur att de inte samverkar på det komplexa sätt som 
intersektionalitetsbegreppet vill illustrera.72 Diskussionen kring begreppets 
användbarhet kommer inte att fördjupas här, men kritiken speglar några av de 
metodologiska implikationer som begreppet ger upphov till. 

Intersektionalitet är inte en teori utan ett perspektiv, ett perspektiv som går 
ut på att inte betrakta sociala kategorier (till exempel kön och ras) som analy-
tiskt avgränsbara enheter.73 I stället betraktas olika kategorier som ”ömsesidiga 
processer där olika fenomen konstruerar och transformerar varandra”.74 Även 
om man är relativt överens om denna minimalistiska definition skiljer sig tolk-
ningen och användningen av detta perspektiv åt mellan olika forskare och 
discipliner. 

                                                      
69 McCall 2005, s. 37. 
70 Se till exempel De los Reyes & Mulinari 2005, s. 81. 
71 Brah & Phoenix 2004, s. 82f. 
72 Se till exempel West & Fenstermaker 1995 och Carbin & Tornhill 2005. 
73 Ludvig betecknar dock intersektionalitet som en teori: ”The endlessness of differ-
ences seems to be a weak point in intersectional theory.” (min kursivering). I artikeln 
återges emellertid McCalls differentiering av olika sätt att studera intersektionalitet. 
Dessa olika metoder grundar sig på olika teoretiska utgångspunkter beträffande katego-
riers innebörd och status. Detta visar att det än så länge saknas en sammanhållen teore-
tisk utveckling i förhållande till intersektionalitetsbegreppet. Ludvig 2006, s. 247. 
74 Lykke 2005, s. 8. 
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Metodologiska implikationer 

Syftet med intersektionalitetsperspektivet är att fördjupa och öka komplexite-
ten i maktanalyser. Men det är inte självklart hur en intersektionell analys ska 
gå till eller vilka kategorier, skillnader, som bör studeras. Alice Ludvig formul-
erar problematiken på följande sätt: 

The approach [of intersectionality] starts to get blurred with questions that are of-
ten avoided in published work: Who defines when, where, which and why particu-
lar differences are given recognition while others are not? […] the question of how 
to approach this remains open.75 

För att klargöra innebörden i ”intersektionalitet” och det metodologiska an-
greppssätt som är aktuellt för den här avhandlingen presenteras kort några 
olika utformningar som intersektionella analyser tagit. Så småningom mynnar 
diskussionen ut i definitioner för detta arbete. 

Anti-, inter- och intrakategorialt förhållningssätt 

I artikeln Intersektionalitetens komplexitet beskriver Leslie McCall olika meto-
dologiska ingångar i studiet av intersektionalitet. Där identifierar hon tre olika 
förhållningssätt som utvecklats över tiden och som karaktäriseras utifrån in-
ställning till sociala kategorier. Dessa tre förhållningssätt benämner hon ”anti-
kategorisk komplexitet”, ”interkategorisk komplexitet” och ”intrakategorisk 
komplexitet”. 

Det antikategoriala förhållningssättet grundar sig på en metodologi som 
dekonstruerar analyskategorier, och har bland annat sin bakgrund i poststruk-
turalistisk kritik där de moderna analyskategoriernas giltighet ifrågasatts. Soci-
ala kategorier ses som artificiella, vilket illustreras med hjälp av genealogiska 
analyser och dekonstruktion. Det som ifrågasätts är om de grupper som anses 
utgöra en kategori är fullständiga. I stället för två genus (man och kvinna) 
avtäcks, och skapas, ett oräkneligt antal. I kölvattnet på detta förhållningssätt 
uppstod talet om ”multipla identiteter” – subjektet (individen) består av en 
heterogenitet som inte kan reduceras. Komplexiteten förläggs i själva subjek-
tet (identiteten) och inte mellan subjekt (identiteter).76 

”Interkategorisk komplexitet” innebär att forskaren provisoriskt använder 
befintliga analyskategorier för att dokumentera ojämlika förhållanden. I fokus 
för analysen står strukturella ojämlikheter som undersöks med hjälp av kvanti-
tativa metoder. Intresset riktas främst mot hur relationerna mellan sociala 
grupper ser ut och förändras. Detta förhållningssätt tillhör inte det vanliga 
inom intersektionella studier, vilket också McCall konstaterar, men det är ett 

                                                      
75 Ludvig 2006, s. 247. 
76 McCall 2005, s. 35f. 
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förhållningssätt som hon vill föra fram som lika relevant som de övriga bero-
ende på vad man önskar att studera.77 

Det sista förhållningssättet, ”intrakategorisk komplexitet”, förväxlas ofta 
med det första (antikategoriala) enligt McCall men är något annat. Liksom det 
antikategoriala förhållningssättet undersöks gränsskapande och gränsdefinie-
rande processer. Men det intrakategoriala förhållningssättet delar den interka-
tegoriala utgångspunkten: vid en given tidpunkt representerar sociala katego-
rier relativt stabila och varaktiga relationer. Analyser präglade av det intraka-
tegoriala förhållningssättet fokuserar ofta på särskilda sociala grupper vid för-
summade skärningspunkter, det vill säga grupper av människor som faller 
utanför de vedertaget konstruerade grupperna.78 

Liksom i det antikategoriala förhållningssättet kan det intrakategoriska in-
nebära att kategorier dekonstrueras, men inte för att peka på multipla identi-
teter utan för att visa på hur deras innebörd samverkar och (åter)skapar utsat-
ta positioner. Huruvida det intrakategoriala metoden innebär en sådan dekon-
struktion eller inte har med dess teoretiska bakgrund att göra och om den kan 
betecknas som systematisk eller konstruktivistisk. 

Till skillnad från konstruktivistisk teoribildning finns det inte något som 
kallas för systematisk teoribildning. Här blir det emellertid ett sätt att ytterli-
gare bestämma intersektionalitetsanalysers olika teoretiska hemvist. Systema-
tisk kan i det här sammanhanget förstås som modern, i betydelsen essentiell, 
objekts- och subjektsförståelse. Det finns något sant som förtrycks via domi-
nanssystem och som kan avtäckas med hjälp av intersektionella analyser. Det-
ta ställs då mot en postmodern (konstruktivistisk) icke-essentiell, upplöst eller 
defragmentiserad, objekts- och subjektsförståelse. Det vill säga det finns inte 
något sant som förtrycks utan objekt och subjekt är konstruktioner som både 
är produktiva och repressiva. Detta har bland annat Baujke Prins diskuterat. 

Systematiska och konstruktivistiska tolkningar 

Baukje Prins delar upp intersektionella analyser i dessa två typer: de som 
grundar sig på systematiska respektive konstruktivistiska tolkningar av inter-
sektionalitet. 

Systematiska tolkningar betonar, som antyddes ovan, olika strukturers – el-
ler systems – inverkan på identitetsformeringen: ”Gender, race and class are 
conceptualized as systems of domination, oppression and marginalization that 
determine or structure identities.”79 

Det mänskliga subjektet konstitueras alltså primärt av dominans- och mar-
ginaliseringssystem. Att bli ett subjekt innebär att bli positionerad i mer eller 
mindre privilegierade sociala platser som formar subjektets erfarenhet. Enligt 

                                                      
77 McCall 2005, s. 40f. 
78 McCall 2005, s. 37–40. 
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en sådan tolkning blir individen i det närmaste en passiv bärare av sociala ka-
tegoriers mening och betydelse. I så måtto överensstämmer systematiska tolk-
ningar av intersektionalitet med Foucaults diskursteori: diskursen producerar 
(konstruerar) subjekt via subjektspositioner. 

Betoningen på dominans och förtryck avviker emellertid från Foucaults för-
ståelse av makt, det vill säga som en produktiv kategori, vilken i sin tur kräver 
ett visst mått av frihet för att kunna fortgå. Syftet med intersektionella analy-
ser med systematisk tolkning är i första hand att avslöja sociala representatio-
ners ensidiga makt, det vill säga skadliga symboliska och materiella konsekven-
ser för de grupper vars liv är situerade vid korsningen av olika identiteter. 

Analyserna fokuserar främst olika kategoriers sammanstrålning hos dessa indi-
vider eller grupper, samt vilka konsekvenser denna sammanstrålning får.80 
Både inter- och intrakategorialt angreppssätt ryms inom systematisk tolkning, 
beroende på hur analysen utförs.  

Konstruktivistiska tolkningar avslöjar inte sociala representationers ensidiga 
makt, utan betonar i stället de dynamiska och relationella aspekterna av social 
identitet. Att sammanföra identitetskategorier som till exempel ras med ett 
system som rasism avvisas därför att det förutsätter en statisk syn både på 
raskategorins betydelse och på rasism som ett ensamt och isolerat system i 
vilket vita dominerar svarta.81 

I den här tolkningen av intersektionalitet blir individer subjekt i en process 
där det inte bara handlar om att bli föremål för suverän makt eller anonyma 
system. Identitetsmarkörer som kön, klass och etnicitet betraktas inte bara 
som exkluderande och begränsande former av kategoriseringar utan förser 
också med resurser som möjliggör berättelser och handling. Här kan man ana 
en diskursiv förståelse av makt inspirerad av Foucault där makt inte enbart är 
repressiv utan också produktiv. Social identitet handlar inte enbart eller ens i 
första hand om kategoriseringar utan om berättande. 

On the one hand, our stories of our selves and others are only partly of our own 
making: we enter upon a stage already set, and our lives for the most part follow 
the course of already available narrative scripts. On the other hand, our stories are 
multilayered and contradictory; the scripts of gender, race, ethnicity and class play 
a constitutive role, but never in the same way, never as mere determining factors. 
Stuart Hall reminds us of the lack and excess accompanying processes of identifica-
tion: we can simultaneously less and more than the sum of the categories with 
which we are identified.82 

                                                      
80 Prins 2006, s. 279–282. 
81 Och därmed ignoreras hur till exempel irländare och judar blivit negativt rasialisera-
de och föremål för rasism. Prins 2006, s. 280. 
82 Prins 2006, s. 281. 
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Konstruktivistisk tolkning av intersektionalitet innebär, som redan påpekats, 
att identitet inte ses som ideologiska förvrängningar av en förtryckt och äkta 
erfarenhet. Identitet ses i stället som symboliska och materiella effekter av 
performativa handlingar. Med andra ord: det en människa säger sig vara eller 
uppfattas vara är ett resultat av det sammanhang som individen befinner sig i 
och dess föreställningar. Genom sina specifika begrepp och sin specifika män-
niskosyn definierar sammanhanget vem människan är. Vid en analys av identi-
tet utifrån det här perspektivet fokuseras de sätt på vilka olika sociala identi-
tetskategorier (kön, etnicitet osv) modifierar varandra.83 Antikategorialt an-
greppssätt har sin bakgrund i konstruktivistisk tolkning, men även intrakatego-
rialt kan ha det beroende på hur det utförs. 

Enkelt sagt betyder det att innebörden i till exempel kön förändras utifrån 
innebörden i klass beroende på sammanhanget. Olika sociala kategorier är 
sammanlänkade med varandra och dessutom knutna till olika positioner bero-
ende på sammanhang. Den kombination (av sociala kategorier med specifika 
innebörder) som gör det möjligt att identifiera sig med en privilegierad posi-
tion i ett sammanhang kan visa sig vara knuten till en icke accepterad position 
i en annan. 

Analysnivåer 

Yuval-Davis diskuterar de olika analytiska nivåer som intersektionalitet appli-
ceras på. Dessa är enligt henne en lika stor konfliktorsak inom feministisk 
teori som frågan hur man ska se på kategorierna i sig. Hon kritiserar att många 
analyser stannar på en nivå – den som handlar om erfarenheter.84 Yuval-Davis 
identifierar fyra olika analysnivåer: den organisatoriska, den intersubjektiva, 
den erfarenhetsmässiga och den representativa nivån. Den nivå som är av 
intresse i min studie är den representativa: 

[…] the level of representation, being expressed in images and symbols, texts and 
ideologies, including those to do with legislation.85 

På denna nivå studeras både materiella och symboliska förutsättningar och 
effekter.86 Den organisatoriska nivån kommer dessutom att beröras i studien i 
de fall den aktualiseras i tidskriften Pilgrim. 

I många fall – särskilt i intersektionalitetsdiskussionens begynnelse – har 
marginaliserade grupper ställts i fokus; grupper vars erfarenhet inte kunnat 
fångas med andra teorier och metoder. Lösningen har då ofta blivit ett intra-
kategorialt och systematiskt förhållningssätt. Genom intervjuer och fältstudier 

                                                      
83 Prins 2006, s. 282. 
84 Yuval-Davis 2006, s. 197. 
85 Yuval-Davis 2006, s. 198. 
86 Yuval-Davis 2005, s. 25. 
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har forskare försökt vidga och fördjupa förståelsen av marginaliserade grup-
pers situation. Den här studien avviker från dessa studier framför allt genom 
att det inte primärt är det eller de marginaliserade som studeras, utan norma-
liteten eller det accepterade och vedertagna i en diskurs. 

Att studera det normala är inte enkelt eftersom det normala oftast framstår 
som självklarheter (det vill säga som normalt), oavsett om man är forskare 
eller inte. Just därför blir mina verktyg från poststrukturalistisk teori och in-
tersektionalitetsdebatten viktiga för studiet. Yuval-Davis sammanfattar hur 
diskurser skapar det normala genom homogeniserande förståelse av sociala 
kategorier, i samma artikel som nämndes förut: 

What is common to all these discourses of naturalization is that they tend to ho-
mogenize social categories and to treat all who belong to a particular social category 
as sharing equally the particular natural attributes (positive or negative) specific to 
it. Categorial attributes are often used for the construction of inclusion-
ary/exclusionary boundaries that differentiate between self and other, determining 
what is ‘normal’ and what is not, who is entitled to certain resources and who is 
not.87 

I citatet kan man skönja en mer systematisk tolkning av intersektionalitet än 
vad som kommer att vara utgångspunkten i den här avhandlingen, men det 
visar att intersektionell analys inte bara är möjlig att använda för att identifiera 
och analysera det som inte får rum i ett sammanhang, utan också det som får 
rum – det ”normala”. I min studie ställs just precis detta ”normala” i fokus. 

Sociala kategorier 

Uttrycket ”sociala kategorier” har hittills använts på ett relativt okvalificerat 
sätt. I detta skede av framställningen är det läge att fundera närmare över vad 
det betyder samt presentera de sociala kategorier som de facto aktualiseras i 
den här avhandlingen. Innan jag kommer till det behöver något sägas om ka-
tegorier i allmänhet, och om synen på kategorier i den här studien i synnerhet. 

Kategoriseringar uppfattas i undersökningen som en typ av klassificeringar 
som människor ägnar sig åt för att gruppera och göra den värld de lever i be-
griplig. Kategorierna är många, i sig godtyckliga och inte i primärt kopplade 
till hierarki. Till vardags utför människor en rad olika kategoriseringar som i 
sin tur skapar kategorier. 

I studien kommer – som redan sagts – det som utgör normaliteten att stå i 
centrum. I genomgången av diskursanalys beskrevs hur det normala, normali-
teten, formas genom normaliseringsprocesser. I normaliseringsprocesser spelar 
kategorier en central roll. Det är genom kategoriseringar som diskurser formar 
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såväl det normala som det avvikande.88 Vilka kategorier som är en del av den-
na process avgörs av materialet (det vill säga diskursen). 

Utöver materialets (diskursens) egna kommer ytterligare kategorier – hit-
tills kallade ”sociala kategorier” – att granskas, nämligen kön, sexualitet, etnici-
tet och klass.89 Olika intersektionella studier har visat att dessa kategorier 
finns närvarande i en rad sammanhang där de vid första påseendet inte alls 
verkar aktuella.90 Min utgångspunkt är därför att de spelar en roll också i tid-
skriften Pilgrim. Mitt intresse för just dessa fyra kategorier har att göra med 
egna iakttagelser av deras betydelse i andra sammanhang, inte minst kyrkliga. 
Det finns naturligtvis andra kategorier som också är verksamma, och som 
samverkar med varandra, i dessa sammanhang. Men med inspiration från den 
feministteoretiska debatten om intersektionalitet där kön, sexualitet, etnicitet 
och klass särskilt lyfts fram, väljer jag att avgränsa mig till dessa. 

Man kan självfallet läsa tidskriften på andra sätt och fokusera andra sociala 
kategorier som strukturerar helheten i diskursen. Min undersökning är dock 
inriktad mot det sätt på vilket just kön, sexualitet, etnicitet och klass fungerar 
i diskursen. Dessa kategoriseringar tematiseras inte och bearbetas inte som 
sociala kategorier i tidskriften. Därför kräver de någon form av inledande defi-
nition, för att kunna läggas på materialet som en kritisk begreppsapparat. 
Dessa inledande definitioner är på många sätt preliminära och öppna. 

Med kön avses den kategori som tar form när specifika kännetecken och 
förhållningssätt kopplas till män respektive kvinnor i föreställningar.91 Sexuali-
tet åsyftar den kategori som artikuleras genom bestämning av sexuell läggning, 
ibland kallad sexuell orientering. Etnicitet betraktar jag som den kategori som 
tar gestalt genom bestämning av kulturell och till viss del språklig och natio-
nell tillhörighet. Till sist förstår jag klass som den kategori som skapas genom 
tal om och föreställningar kring materiella och symboliska tillgångar. 

Tanken med att ge så öppna definitioner av dessa analyskategorier är att 
inte föregripa det precisa innehåll som undersökningen syftar till att etablera. 
Även om dessa fyra kategorier inte tematiseras i tidskriften försiggår kategori-
seringar (sorteringar) som relaterar till kategorierna och därmed konstrueras 

                                                      
88 Se Strategier för diskursens materialisering, s. 33. 
89 Epitetet ”social” är en kvalificering av kategori som åsyftar kategoriseringar relatera-
de till det sociala livet. Naturligtvis relaterar även Pilgrims kategorier till det sociala 
livet i olika grad, men kvalifikationen är ett sätt att skilja på materialets kategorisering-
ar och kategorier som aktualiseras utifrån intersektionalitetsperspektivet. 
90 Se till exempel De los Reyes & Mulinari 2005, s. 34, 40, 90. 
91 Att definiera kategorin kön är en delikat uppgift som lätt leder till ett cirkelresone-
mang. Det beror på att kön konstitueras av skillnader mellan män och kvinnor. Om 
inte denna skillnad, biologisk såväl som social (där båda är föremål för tolkning), fanns 
skulle kategorin inte existera. Det gäller naturligtvis de övriga kategorierna också, men 
blir extra tydligt i förhållande till kön. Att säga något om kön innebär med andra ord 
att säga något om dessa skillnader. Själva definitionen av kön blir därför en politisk 
handling. Här har jag försökt att inte så mycket positionera mig som att försöka finna 
en så neutral (tom) definition som möjligt. 
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de. Vilka innebörder kategorierna ges i tidskriften (vilka kännetecken och 
förhållningssätt som knyts till dem) och deras inbördes relationer liksom bety-
delse för diskursens andlighet är föremål för den intersektionella granskningen. 

Sammanfattning av intersektionalitetsperspektivet i studien 

Efter denna översiktliga genomgång av hur intersektionalitet betraktas och 
används i dag är det nu möjligt att summera den innebörd begreppet intersek-
tionalitet har i den här avhandlingen samt det metodologiska grepp som tas i 
studien. 

Som beskrevs i avsnittet om analytiska nivåer står den representativa nivån 
i centrum, sådan den kommer till uttryck i och genom tidskriften Pilgrim. På 
den representativa nivån återfinns föreställningar, symboler och metaforer. 
Allt detta granskas genom textytan som Pilgrim bildar. På textytan studeras 
såväl materiella (till exempel idéer kring boende, pengar, socialt bestämda 
kroppar) som symboliska (till exempel idéer om bildning, utbildning och kul-
tivering) förutsättningar och effekter för andlighet enligt föreställningarna. 

Genom det diskursanalytiska perspektivet utgår studien från det som Bauk-
je benämner en konstruktivistisk tolkning av intersektionalitet. I fokus står 
därför inte i första hand dominans och förtryck (eller underordning) utan 
diskursens repressiva och produktiva sida. Idén är alltså att diskursen produce-
rar vissa möjliga subjektspositioner (i Pilgrims fall – olika sätt att vara andlig) 
som påverkas av och formas utifrån strukturell och institutionell förståelse av 
sociala kategorier eller skillnader, men att dessa subjektspositioner inte per 
automatik är förtryckande. 

Skillnaderna eller kategorierna kan i sig själva ses som (makt)system, vilka 
skär eller korsar varandra i olika subjektspositioner.92 Jag väljer att se dem som 
olika (ideologiska) föreställningar som är beroende av varandra och av diskur-
sens övriga föreställningar. Därmed möjliggörs olika subjektspositioner som 
realiseras via subjektskonstruktioner. 93 

Sociala kategorier betraktas i avhandlingen som konstruerade, instabila och 
mångfaldiga. I det avseendet överensstämmer förhållningssättet med det som 
McCall beskriver som den antikategoriala. Däremot är inte syftet att dekon-
struera kategorierna i sig för att påvisa kategoriernas otillräcklighet eller före-
komsten av multipla identiteter. I det avseendet överensstämmer inställningen 

                                                      
92 Det menar dock Sandell & Mulinari är ett exempel på begreppslig kollaps där kate-
gori likställs med maktsystem och därmed frikopplas analysen från vidare teoretiska 
debatter kring innebörden i olika maktsystem som till exempel patriarkat. Sandell & 
Mulinari 2006, s. 136f. 
93 Observera att det här inte är tal om identitet. Identitet handlar om den subjektiva 
tolkningen av sin subjektsposition (det vill säga hur man uppfattar sin subjektskon-
struktion) och hör därför hemma i intervju- och fältbaserade undersökningar. Se till 
exempel Sandell & Mulinari 2006, s. 135f. 
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snarare med det intrakategoriska, mer pragmatiska, förhållningssättet: kön, 
sexualitet, etnicitet och klass är specifika, identifierbara och relativt stabila 
sociala kategorier som är verksamma i nutiden. Dessa för-givet-tagna kategori-
er dekonstrueras för att granska deras inbördes påverkan samt deras relationer 
till möjliga positioner i tidskriften. 

Det som däremot skiljer den här studien från studier med ett rent intraka-
tegorialt förhållningssätt är dess fokus. I intrakategoriala intersektionella studi-
er fokuseras oftast grupper eller subjektspositioner som befinner sig i proble-
matiska skärningspunkter (i marginalen). Så sker inte i denna avhandling, där 
jag tvärtom intresserar mig för centrerade subjektspositioner, det vill säga 
normaliteten, samt hur kategorierna verkar i normaliseringsprocesser. 

Att kombinera en Foucauldiansk förståelse av diskurser med intersektiona-
litetsperspektivet blir det sätt på vilket den här avhandlingen svarar mot den 
problematisering som Jeremey R. Carette efterfrågar: 

Foucault’s texts are ‘without women’ but they are also, as Richlin notes, ‘without 
Jews … without Africans … without children, babies, poor people, slaves’. Fou-
cault scholarship needs to register the lacunae in Foucault’s reading of religious his-
tory, it needs to register that the death of God is often the death of a masculine di-
vinity, that the explorations of Islam and Buddhism are not informed by the dis-
courses of Orientalism and postcolonial theory, it needs to register all the selective 
readings and omissions, but there needs also to be a recognition of what Foucault’s 
work does offer, there needs to be acknowledgement of how effective Foucault’s 
work has been in drawing out the regimes of power and political constructions of 
knowledge.94 

Intersektionalitetsperspektivet kan med andra ord ”lysa upp” Foucaults ”blinda 
fläckar” beträffande sociala kategoriers betydelse för kunskap och sanning. 

Analyskategorier i avhandlingen 
I materialet framträder en rad olika kategorier relaterade till ärendet andlig 
mognad och andlig vägledning. Exempel på sådana kategorier är, vilket kom-
mer att visa sig i studien, ”vägledare”, ”skådande” och ”askes”. I min granskning 
av de grundläggande föreställningarna i tidskriften kommer jag visa på hur 

                                                      
94 Carette 1999, s. 10. Studien kan även ses som en uppföljning av Ellen T. Armours 
misstanke: ”Though I cannot back up this claim here, I suspect that each axis of differ-
ence (race, sexuality, class, etc.) follows a specific itinerary through particular fields of 
force that constitute and sustain it. While these axes, their itineraries, and their histo-
ries intertwine with one another, they are not reducible to one another.”. Armour 
1999, s. 5. 
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tidskriften förser dessa begrepp med innebörd och vad det får för konsekven-
ser. 

Utöver tidskriftens egna kategorier har jag i det här kapitlet definierat ett 
antal analyskategorier som kommer att användas i den kritiska granskningen. 
Några av dessa analyskategorier har jag definierat med inspiration från Fouca-
ult: diskurs, uppdelning (i acceptabelt/oacceptabelt, sant/ falskt) och förskjut-
ning, kommentarprincipen, disciplinen, läran, social tillägnelse, strategier, 
subjektspositioner och subjektskonstruktioner. Några andra analyskategorier 
har jag hämtat från intersektionalitetsperspektivet: kön, sexualitet, etnicitet 
och klass. För genomförandet av studien behöver en av analyskategorierna 
utvecklas, disciplinen, och ytterligare några förtydligas och/eller definieras: 
andlighet och praktik, grundläggande föreställning, makt, norm, normalitet 
och normaliseringsprocess samt subjektsidealet ”gudsälskaren”. 

Innan jag definierar dessa analyskategorier behöver två andra begrepp för-
klaras. I studien används två olika begrepp för författare: ”skribent” och ”för-
fattare”. Begreppet ”skribent” syftar på nutida författare som skriver för och i 
Pilgrim, i synnerhet de som ingår i tidskriftens referensgrupp. Begreppet ”för-
fattare” omfattar alla de vars texter återges i tidskriften eller refereras till i 
texterna, exempelvis ökenfäderna och kyrkofäderna. 

Disciplinen 

Disciplinen har beskrivits som en inre exkluderingsregel som gör viss kunskap 
och sanning möjlig i enlighet med Foucaults tanke. I min studie kommer den 
emellertid att få en utvidgad betydelse. För Pilgrim är den andliga erfarenhe-
ten och övningen oerhört viktig. Min tolkning av disciplinen tar hänsyn till 
detta och möjliggör en sammanlänkning av kunskap och övning på ett sätt 
som motsvarar tidskriftens självförståelse. Därmed avviker min tolkning av 
disciplinen från Foucaults. 

Definitionen av disciplinen löd: ”En disciplin består av en rad definierade 
objekt (vad som ska studeras), en viss uppsättning metoder, en teoretisk hori-
sont med definitioner som betraktas som sanna, olika avgränsade tekniker och 
eventuella instrument.”95 Den teoretiska horisonten består i den här avhand-
lingen av den kunskap som diskursen producerar. Teknikerna blir i sin tur 
detsamma som strategierna för diskursens materialisering. Denna utvidgning 
av disciplinen som analyskategori för samman kunskapsproduktionen med 
subjektsproduktionen. Disciplinen blir en brygga mellan den relativt abstrakta 
diskursformationen och diskursens realisering i form av andlig övning via stra-
tegier och subjekt. 

                                                      
95 Se kapitel 2, Inre exkluderingar, s. 31. 
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Denna omdefiniering av disciplinen genomförs därför att jag menar att det 
belyser dynamiken i tidskriften och för att det förklarar sambanden mellan de 
olika delarna lära, praktik, kunskap och strategier. Vinsten, och poängen, är 
att diskursens kraftfulla formering blir klarare. Med andra ord: tidskriftens 
performativa kraft tydliggörs. Förlusten är å andra sidan möjligen att studien 
blir något mindre stringent i förhållande till teorin. Förlusten är emellertid 
mindre än vinsterna enligt min mening. 

Detta kräver ytterligare ett par förtydliganden när det gäller den här studi-
ens teoretiska utgångspunkter i förhållande till Foucault. För det första menar 
Foucault att disciplinen står i motsatsställning till kommentarprincipen. Di-
sciplinens syfte är enligt Foucault att göra möjligt för helt nya påståenden, 
medan kommentarprincipens syfte är att repetera. I min undersökning sam-
verkar emellertid kommentarprincipen med disciplinen, vilket gör att discipli-
nens syfte inte blir att göra det möjliggöra helt nya påståenden utan att bevara 
det som redan påståtts.96 

För det andra gör denna utvidgade förståelse av disciplinen att den kopplas 
till social gemenskap, vilket inte sker hos Foucault. Den kunskap och sanning 
som tidskriften producerar är diskursens teoretiska horisont. Som granskning-
en kommer att visa består kunskapen delvis av lära. Läran knöt Foucault till 
sociala gemenskaper, och eftersom läran är en del av den teoretiska horisonten 
knyts disciplinen följaktligen till social gemenskap i det här arbetet. 

Andlighet och praktik 

Andlighet är en central kategori i undersökningen, men det är också en kate-
gori som liksom kön, sexualitet, etnicitet och klass förutsätts i Pilgrim utan att 
tematiseras eller bearbetas. Vad som bearbetas är äkta kristen andlighet. I 
problematiseringen av detta utkristalliserar sig en andlighetsförståelse i tid-
skriften. Studiens syfte är att granska denna andlighetsförståelse utifrån nor-
malitet och makt, i synnerhet i relation till kategorierna kön, sexualitet, etnici-
tet och klass. Av det skälet definieras inte begreppet närmare nu. Studiens 
resultat kommer däremot att visa den innebörd som Pilgrim lägger i andlighet 
utifrån valt perspektiv. 

Begreppet ”praktik” har redan använts, till exempel i uttrycken ”kristen 
praktik” och ”andlig praktik”. Praktik kan översättas med ”verksamhet” eller 
”övning”, men ska då förstås i en vid mening. Praktik är realisering av andlig-
het (eller kristen tro) i enlighet med läran och inkluderar både kroppslig och 
mental aktivitet. Andlig praktik förutsätter således vissa föreställningar om vad 
andlighet är, hur den bör gestaltas och vilka de förväntade resultaten är. And-

                                                      
96 Man skulle också kunna säga att de två reglerna får omvänd betydelse i min under-
sökning: disciplinen bevarar det som redan påståtts medan kommentarprincipen möj-
liggör nya påståenden om än i trohet mot diskursens källor. 
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lig praktik omfattar även kroppslig verksamhet, till exempel att ta sig till en 
plats för andlig vägledning, att fasta eller att ta kontroll över andningen i me-
ditationen. Begreppet praktik syftar i den här avhandlingen på alla de mentala 
och kroppsliga förutsättningar, gestaltningar och effekter som konstituerar 
tidskriftens andlighet. 

Grundläggande föreställning 

Med grundläggande föreställning avses en föreställning eller idé som är regel-
bundet återkommande i tidskriften och som ”skär igenom” andra teman. De 
grundläggande föreställningarna ligger som grundstråk i och genom hela tid-
skriften. Exempel på en grundläggande föreställning skulle kunna vara att Gud 
inkarnerats i Jesus Kristus eller att påven är Guds ställföreträdare på jorden. 
Den första föreställningen kan sägas vara grundläggande i tidskriften, men inte 
den andra (eftersom tidskriften inte representerar en specifik konfession). Det 
finns många grundläggande föreställningar i en diskurs. I granskningen fokuse-
ras framför allt de föreställningar som rör kristen andlighet och att vara andlig. 

Makt 

Inledningsvis beskrev jag makt som både produktiv och repressiv. Denna syn 
på makt är färgad av Foucault: 

If power were never anything but repressive, if it never did anything but to say no, 
do you really think one would be brought to obey it? What makes power hold 
good, what makes it accepted, is simply the fact that it doesn’t only weigh on us as 
a force that says no, but that traverses and produces things, it induces pleasures, 
forms knowledge, produces discourse.97 

I den kritiska granskningen av tidskriften Pilgrim är makt som produktiv kraft 
en utgångspunkt. Makt möjliggör både tidskriften som meningsfull diskurs 
och kärleksfulla subjekt. Som undersökningen kommer att visa är emellertid 
exkluderingar oundvikliga delar av denna kreativa produktion. Makten tar sig 
därför också repressiva uttryck. Vad som får rum är en fråga om vad som inte 
får rum, och vice versa. 

Makt genomsyrar tidskriften Pilgrim på flera sätt och nivåer. Diskursen 
”utövar” makt på individer, och möjliggör i och med detta såväl idéer som 
subjekt. Individer utövar makt över andra individer i diskursen genom den 
pastorala maktstrategin. Slutligen utövar individer makt över sig själva genom 
jag-tolkning. Det är i dessa termer som makt kommer att granskas i avhand-
lingen. 

                                                      
97 Foucault 1980c, s. 119. 



Ulrika Svalfors: Andlighetens ordning 52 

Norm, normalitet och normaliseringsprocess. 

I en diskurs finns vissa positioner som betraktas som särskilt åtråvärda. Nor-
mer är de medel som diskursen tillhandahåller individen som hjälp för att 
uppnå detta åtråvärda tillstånd. Normerna är regler som talar om hur man bör 
bete sig och handla, men också hur man bör tänka och vad man bör kunna. 
Tillsammans bildar diskursens alla regler dess normativitet (system av nor-
mer). 

Normaliseringsprocess är den process som ser till att individer anpassar sig 
till normerna enligt diskursens tolkningar. Den kommer till stånd via utövan-
det av pastoral makt (där individer uppfordras till anpassning) och utövandet 
av jagtolkning (där individer anpassar sig själva). I normaliseringsprocessen 
skapas normalitet och avvikelser genom tillämpning av normativitetens regel-
verk. 

Annorlunda uttryckt: diskursens system av regler skapar, via korrigering 
och anpassning, ett system av normala (i betydelsen vedertagna) beteenden, 
handlingsmönster (konvention) och normala tankar och kunskap. I samma 
rörelse skapas avvikanden beteenden, handlingsmönster, tankar och kunskap. 
Det normala och det onormala är således en produkt av normaliseringsproces-
ser. 

Subjektsidealet gudsälskaren 

Vid min genomläsning av Pilgrims tolv första årgångar stötte jag vid några 
tillfällen på begreppet ”gudsälskare”.98 Efter att ha arbetat ett tag med materi-
alet insåg jag att detta begrepp har en signifikant roll i tidskriftens totala 
diskursformation. För att förstå det projekt som tidskriften utgör framstår det 
som nödvändigt att ta stor hänsyn till detta subjektsideal. 

I tidskriften används begreppet ”gudsälskare” relativt oproblematiserat och 
tämligen flexibelt. Det går därför inte att utröna exakt vilken innebörd som 
läggs i begreppet. Inte minst av den anledningen blir det möjligt att uppfatta 
det som ytterligare en relevant analyskategori. Detta subjektsideal, som jag 
strax ska beskriva närmare, kunde ha givits en neutral benämning, men jag 
valde att plocka upp begreppet ”gudsälskare”, därför att det i sig illustrerar 
den enorma laddning som subjektsidealet bär i tidskriften. 

”Gudsälskare” kan förstås som en person som älskar Gud. Men uttrycket 
kan också associeras till Johannesevangeliet där en anonym person uppträder 
under epitetet ”den lärjunge som Jesus älskade”.99 Den associationen är för-

                                                      
98 Se till exempel P 1/2: 48, P 2/4: 55, P 3/4: 4, P 5/4: 33, P 7/1: 8, P 8/4: 58, P 9/1: 
39, P 12/4: 59. 
99 Se till exempel Bibeln, Joh 13: 23, 19:26 och 20:2. 
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modligen ingen slump då Johannesevangeliet betraktas som en viktig källa för 
den mystika traditionen, en tradition som tidskriften ansluter sig till. 

Bara det faktum att vissa kan pekas ut som gudsälskare i förhållande till 
andra antyder dess laddning. Enligt tidskriften finns det personer som inte 
nöjer sig med en ytlig, anpassad eller tillrättalagd trosutövning. Deras längtan 
står till en djupare, mer genomgripande gudsrelation där varje situation, varje 
handling och varje ord blir till en gudserfarenhet. De drivs av en önskan att 
leva och förstå livet utifrån en gudomlig dimension. 

I varje tid finns människor som talar sannare och klarare om Gud än några andra. 
Att man nästan alltid finner dessa bland dem som kommit ur ”den ödesdigra nat-
ten” är ingen tillfällighet. I nattens kamp med den Hemlighetsfulle har de vunnit 
insikter av ett slag som synes oåtkomliga på andra vägar. Insikter om sig själva, om 
Gud, om tillvarons mysterier.100 

Det är dessa personer som tidskriften lyfter fram som förebilder för den som 
längtar efter fördjupad andlighet i dag. Det är detta förebildliga drag, i kombi-
nation med dessa personers unika insikter om livet och Gud, som gör att jag 
betraktar begreppet som uttryck för ett subjektsideal i Pilgrim. ”Gudsälskare” 
är alltså i den här avhandlingen en analyskategori som beskriver det subjekts-
ideal som jag menar att tidskriften implicit framställer och som värderingar, 
normer och övriga subjekt ”stäms av” mot. 

 

                                                      
100 P 2/3: 43. 





  

3 Diskursen Pilgrim 

I det här kapitlet granskas Pilgrim som en diskursiv formation. Syftet med 
kapitlet är att försöka ringa in vilken kunskap och sanning som diskursen Pil-
grim formar. Som beskrevs i kapitel 2 hör frågan om kunskap och sanning 
samman med det sätt på vilket olika exkluderingsregler tar sig uttryck i dis-
kursen. I den här delen av studien granskas därför på vilket sätt de sätts i spel i 
tidskriften. Hur skiljs det acceptabla och sanna från det oacceptabla och fals-
ka?1 Hur fungerar kommentarprincipen och läran? Vilken kunskap och san-
ning gör Pilgrim möjlig?2 

Granskningen kommer att visa att diskursen Pilgrim består av en cirkulär 
rörelse. 

 

Figur 1: Diskursen Pilgrim 

                                                      
1 I formuleringen framställs tidskriften som ett subjekt. Det är i sig inte korrekt – tid-
skriften är inte ett subjekt i diskursen utan har beskrivits som själva diskursen (se 
Metodologiska överväganden, s. 15). Att ständigt markera detta skulle emellertid göra 
arbetet otympligt och texten närmast oläsbar. Därför får tidskriften rent språkligt ta 
formen av subjekt emellanåt i undersökningen.  
2 Det vill säga hur aktualiseras uppdelningen mellan två ting där det ena accepteras 
och det andra förskjuts, uppdelningen i sant och falskt, kommentarprincipen, läran och 
den sociala tillägnelsen? Disciplinen återkommer jag till i kapitel 4. 

Avgränsningar 

Kommentarprincipen 

Gudsälskaren 
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Den kunskap och sanning som möjliggörs i tidskriften ligger till grund för 
såväl avgränsningar som kommentarprincipens och lärans utformning. Diskur-
sens formation genomförs i och med att cirkeln sluts. Diskursens ordning ska-
pas genom en cirkulär rörelse som legitimerar den producerade kunskapen 
och sanningen. 

Avgränsningar mot det oacceptabla 
Tidskriften menar att den tid vi lever i nu (det vill säga 1994 och framåt) gör 
något negativt med kristen tro och kristet liv – det är en ”svår tid”.3 I det här 
avsnittet undersöks på vilket sätt denna tid är svår och hur den leder till ett 
oacceptabelt, för att inte säga falskt, liv såväl samhällsmässigt som kristet. 

De avgränsningar som görs i och genom tidskriften får återverkningar både 
på tidskriftens form och innehåll, och bildar på så vis en sorts fond mot vilket 
Pilgrims eget alternativ framträder med skarpare konturer. 

Den problematiska samtiden 

Det svenska samhället präglas enligt tidskriften av materialism i marknadens 
form. Marknadens överordnade betydelse visar sig i att det mesta handlar om 
att investera och/eller vinna. Men det visar sig också i att varumärket har bli-
vit viktigare än produkten. Detta leder till att människans värde knyts till 
saker och prestationer snarare än henne själv, ytan blir viktigare än innehållet. 
Att synas blir viktigare än varför man syns. Pengar och stil ger inträdesbiljett 
till kretsar som uppmärksammas på löpsedlar.4 ”[L]ivet [har] blivit en löpse-
del.”5 

Marknadens drivkraft är att människor ständigt ska köpa nya saker. Detta 
förhållningssätt smittar av sig och blir en livshållning. Man byter ”kläder, da-
taprogram, fritidssysselsättning […] yrke, bostad, partitillhörighet, partner” i 
ett accelererande tempo.6 I en sådan situation blir beredskapen till förändring 
något positivt i sig – att vara förändringsbenägen signalerar öppenhet och rör-
lighet i sinnet. Denna hållning betraktas emellertid i tidskriften som en slit-
och-släng-mentalitet där man uppmuntras till att pröva så mycket som möjligt 
på så kort tid som möjligt.7 

                                                      
3 P 1/1: 4. 
4 P 1/2: 30, P 2/1: 18, P 2/3: 33, P 7/4: 27, P 10/3: 52, P 11/1: 20, P 12/1: 50, P 13/1: 
14. Dessa referenser är ett urval från Pilgrims textyta. Vid motsvarande uppräkningar 
kommer fortsättningsvis denna princip att tillämpas. 
5 P 5/1: 16. 
6 P 4/3: 24. 
7 P 3/2: 40, P 4/3: 53, P 11/3:13, P 12/2: 13, P 12/4: 45. 



3 Diskursen Pilgrim 57 

I den samtid som Pilgrim tecknar är själva väljandet ett sätt att manifestera 
sig själv som fri. Denna frihet blir emellertid problematisk i en tid då normer 
och gränser är på väg att upplösas. Det finns inget att ta spjärn emot längre 
och människor tenderar att endast kopiera varandra i normlöshetens kölvat-
ten.8 

Den tilltagande normlösheten är något som tidskriften ofta återkommer till 
och som delvis knyts till ”postmoderniteten”. Postmoderniteten karaktäriseras 
enligt tidskriften just av att värden och normer relativiseras, inklusive sanning-
en. Det postmoderna tillståndet karaktäriseras av kritik och fragmentisering.9 

En kvinna sa till mig: – Ibland känner jag på mig att hela svenska folket sörjer – 
utan att veta vad de sörjer. Vi är i ett historiskt mellanrum och hittar inga orienter-
ingspunkter. Det vi en gång levde i och tog för självklart, finns inte längre. Och vi 
har svårt att se hur ett nytt samhälle ska se ut.10 

Detta får allvarliga konsekvenser. Kända strukturer, inte minst familjen, är i 
upplösning och livet förytligas och splittras – samhället faller praktiskt taget 
sönder.11 Genom att ingenting består och allt kan ifrågasättas blir tillit en 
bristvara. Samtidigt som tilliten minskar ökar ”trolösheten”: 

Vi lever i förvirringens tid. En förvirring som hämtar en stor del av sin kraft i tro-
löshet. Allt förklaras bara vara ”tills vidare”. Löften devalveras till målsättningar, av-
sikter till förhoppningar och beslut till chansningar. […] 

Vi lockas att satsa våra pengar i ”riskprojekt” och att rösta på politiker som ing-
enting vill, som bara hoppas att allt går bra om de får sitta vid rodret. I ambitionen 
att få hjulen att snurra fortare har all tanke på styrning av farkosten övergivits. Inte 
att undra på att det råder förvirring, att vi alla tittar på varandra och undrar vart vi 
är på väg.12 

Fragmentiseringen och trolösheten (slit-och-släng-mentaliteten) får till följd 
att samhället fylls av brustna relationer. Den fysiska och psykiska ensamheten 
ökar konstant. Friheten gav inte vad den lovade och kvar blir bara trötthet och 
besvikelse. Människan måste ha något att leva för, menar tidskriften, något 
som inte vårt samhälle förmår ge. Skälet är inte minst att gemensamma tradi-
tioner och livsmönster inte längre har något värde i sig. Människan utlämnas 
till sig själv och sin egen osäkerhet och sina egna tvivel.13 

                                                      
8 P 4/1: 7, P 4/3: 24, P 6/4: 50. 
9 P 2/4: 53, P 3/2: 38, P 4/3: 32, P 5/4: 28, P 7/2: 53, P 11/2: 55. 
10 P 2/1: 16. Se också P 2/1: 29. 
11 P4/4: 39, P 5/4: 28, P 9/3: 26. 
12 P 7/3: 48. 
13 P 1/1: 38, P 4/3: 25, P 4/4: 44, P 5/2: 35, P 6/4: 45, P 7/2: 53, P 10/3: 29, P 13/1: 
31. 
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Svårigheten att leva i gemenskap kopplas samman med att individens be-
hov alltid står i centrum. Resultatet blir en fullt genomförd individualism. Det 
betyder också att människan måste frälsa sig själv. Den västerländska tilltron 
till rationalismen, i kombination med ekonomisk och social trygghet, materia-
liserar ”Guds död” så att det enda individen har att lita till är sig själv. Vi för-
väntas och förväntar oss att klara oss själva. Den starka tron på individen läm-
nar således människan ensam, osäker och utan garantier mot manipulation. 
Det sekulära förnuftet anses vara böjligt, eftersom det inte finns något absolut 
att stämma av emot.14 

[…] man [kan] ställa sig skeptisk till följande påstående: ”I det offentliga livet och 
handlandet måste varje Gud, varje ideologi och varje heligt värde ge vika för det 
sekulära förnuftets herravälde.” Här tror någon sig ha funnit en formel som skall ga-
rantera övergrepp mot människan. Men det sekulära förnuftet är böjligt som en 
näsa av vax. Vem garanterar dess förnuftighet? Bara en politisk majoritet, det vill 
säga de starkare gentemot de svagare.15 

Sekulariseringen är enligt tidskriften ”konsekvent genomförd”, ”både i det 
offentliga och det privata livet”.16 Med sekularisering menas då främst avsak-
naden av en gudstro, eller mer precist: avsaknaden av Gud. Majoriteten av 
den svenska befolkningen beskrivs som sekulariserad, vilket leder till att sam-
hället byggs som om det inte fanns en Gud. Det leder till att Gud, och djävul, 
reduceras till inomvärldsliga själstillstånd, enligt Pilgrim. Världen liksom livet 
förklaras med inomvärldsliga orsaker.17 

Enligt tidskriften skadar sekulariseringen hela samhället genom att frånva-
ron av gudsfruktan drar undan motivationen för socialt självutgivande liv.18 
Friheten faller ut som ofrihet och leder, som  beskrivits, till social misär. Sam-
hället skadas framför allt genom att människor sätter egenkonstruerade ideo-
logier i Guds ställe, vilket bland annat resulterade i 1900-talets katastrofer i 
form av kommunism och nazism. Enligt Pilgrim är således gudsfrånvaron inte 
bara en fråga om individens existentiella livsvillkor utan en fråga om hela 
samhällets fortlevnad.19  

Inte heller den så kallade nyandligheten kan ge människor något att leva för 
då den snarare är ett resultat av samtidens värderingar som premierar yta, 

                                                      
14 P 2/1: 14, P 4/4: 37, P 5/3: 40, P 6/2: 22, P 6/3:30, P 8/3: 26, P 10/2: 32, P 11/1: 
28, P 11/2: 27. 
15 P 9/1: 10. 
16 P 2/3: 19. 
17 P 1/1: 38, 61, P 6/3: 48, P 8/1: 34, P 8/3: 38, P 11/1: 52. 
18 Problemet är att människan och hennes ideologier intar Guds plats för att fylla ut 
tomrummet (P 7/3: 44). Människan står i centrum och Gud är ifrågasatt – så formule-
rar sig tidskriften på ett ställe (P 10/1: 30). Se också P 4/2: 43 där det moderna sam-
hället karaktäriseras av ”subjektets absoluta tolkningsföreträde”. 
19 P 6/1: 11, P 7/3: 14, P 9/1: 10, 34–35, 42, P 11/4: 42, P 12/3: 19–20. 
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byten och snabb utdelning. I tidskriften beskrivs nyandligheten närmast som 
ett smörgåsbord där man plockar det man vill för dagen. Den är så att säga 
marknadsanpassad och lockar med snabba vinster utifrån de behov som mark-
naden läser av.20 Nyandligheten är på så vis bara en del av och inget alternativ 
till samtiden som Pilgrim beskriver den. 

Den problematiska kyrkan 

Inte bara samhället och nyandligheten är föremål för tidskriftens kritiska 
kommentarer, utan också den kristna kyrkan. Kyrka ska här förstås i en världs-
vid mening, över samfundsgränser. Men framför allt ska den förstås som alla 
faktiska kyrkor i dagens Sverige. 

Enligt tidskriften är de svenska kyrkorna inte längre platser för gudsmöten, 
i alla fall inte i den omfattning som de borde.21 Det är mer undantag än regel 
om kyrkan lyckas förmedla det som den är satt att förmedla. Det beror på att 
även kyrkan låtit sig präglas av tidsandan – också kyrkan har sekulariserats: 

Idag har människor en slags hunger efter andlighet, som hänger samman med att 
sekulariseringen gått så långt. Man frågar sig: ”Hur ska jag överleva andligen?” För-
samlingarna är i så hög grad döda. Om den här utvecklingen av sekularisering även 
inom kyrkan fortsätter tror jag att man får ta sin tillflykt till oaserna i väntan på att 
vattnet ska komma tillbaka.22 

I en sådan kyrka står ofta verksamheten i fokus. Byråkratin tar överhanden och 
mycket tid läggs på att analysera hur man kan bli relevant i tiden. Allt detta är 
en illustration av hur ytan premieras och det tar tid och energi från det som 
tidskriften menar är det väsentliga, nämligen andlig fördjupning. Men det är 
inte bara så att kyrkan är helt upptagen med ytan, det tycks också saknas en 
förmåga att gå på djupet när tillfälle ges. Helig entusiasm och gripenhet lyser 
med sin frånvaro.23 Detta perspektiv uttrycks också av tidskriften i form av 
självkritik hos de skribenter som innehar eller har innehaft tjänst inom kyrkan 

En återkommande kritik är att kyrkan har missförstått sitt uppdrag. Det 
som serveras blir en form av utslätad kristendom där människor tröstas och 
uppmuntras i stället för att utmanas. Människor får inte längre det de söker – 
något att leva för och av. Kyrkan har blivit en kulturinstitution i stället för en 
andlig växtplats.24 

                                                      
20 P 1/1: 32, P 4/2: 48, P 4/3: 24, P 6/1: 20, P 9/2: 58. 
21 P 2/2: 29. 
22 P 1/1: 30. 
23 P 2/2: 57–58, P 4/2: 51, P 4/3: 6, P 5/3: 40–41, P 8/1: 35, P 9/1: 40, 11/3, 56. 
24 P 2/1: 44, P 3/1: 60, P 3/3: 56, P 4/3: 15, P 9/1: 36–37. 
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Ingen förväntar sig längre ”andlig vägledning” från kyrkan, det som är kyr-
kans uppdrag.25 Kritiken drabbar inte minst präster och pastorer, vilka i sin 
tur är utlämnade till den närmast katastrofala präst- och pastorsutbildningen. 
Den kan beskrivas som katastrofal just för att den inte främjar eller lär ut and-
lig fördjupning:  

Den teologiska utbildningen är en katastrof! Det är en katastrof att teologin och 
mystiken har gått helt skilda vägar. Så var det inte från början, före elvahundratalet. 
De stora teologerna var alla stora helgon. Men på tolvhundratalet började det…26 

Tidskriften pekar bland annat på undersökningar som visar att präster och 
pastorer ägnar lite tid till bön och bibelläsning och drar utifrån det slutsatsen 
att de inte lever ett aktivt andligt liv. Resultatet blir att präster och pastorer 
inte vägleder och inte kan vägleda till Gud, utan mer ägnar sig åt intellektuella 
utläggningar. På grund av att det saknas andliga vägledare i kyrkan saknas 
också mystik och helighet.27 

Jag tycker mig se en allt tydligare spricka mellan de ”svar” som de organiserade kyr-
korna säger sig vilja ge och det sökande efter andlighet och inre ledstjärnor som 
vanliga människor bär på. Kyrkorna som institutioner tycks för närvarande själva 
paradoxalt nog påskynda denna sprickbildning. Och de gör det på två sätt; dels ge-
nom att förhållandevis stor tid ägnas åt byråkrati och att bråk kring organisatoriska 
frågor ständigt luftas, dels genom att talet om Gud förytligats och reducerats till 
språkspel och myter. 

[…] Vapenskramlet i kyrkans korridorer och bifallskörernas hurrarop gör att 
kyrkorna snart inte hör samtidens lågmälda men intensiva rop efter kristen kunskap 
och andlig vägledning.28 

Frågan är således om ens kyrkan räknar med Gud längre. Verksamheten drivs 
utifrån andra förutsättningar och skulle troligen fortsätta även i Guds och/eller 
Andens frånvaro. Kyrkan har blivit en del av konsumtionssamhället och är en 
lika stor del av maktspelet och penningflödet som alla andra aktörer.29 

Människors lidelser, drivkrafter och energi är riktade mot det som hör värl-
den till. Det är förklaringen till att normlösheten numera också återfinns inom 
kyrkan. I en bokrecension kan man läsa följande: 

                                                      
25 P 2/1: 24, P 2/3: 37, P 2/4: 29, P 3/2: 53, P 4/3: 7–8, P 8/1: 57, P 11/4: 53. 
26 P 3/4: 19. 
27 P 3/1: 21, P 5/4: 44, P 8/3: 4, P 9/3: 33, P 11/3: 30, P 13/3: 41. Se dock P 4/1: 17 
där det konstateras att teologistuderande får fler möjligheter till andlig vägledning än 
att gå i bikt och P 2/1: 54 där det hävdas att andlig vägledning är en uppgift som inte 
tillfaller präster. 
28 P 4/3: 7, 8. 
29 P 2/2: 38, P 3/1: 18–19, P 5/3: 40–41, P 8/3: 50, P 13/2: 40. 
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I aposteln Johannes första brev får han [Jan Erixon] känning på vår egen tid. Teolo-
gisk godtycklighet, etisk villrådighet och andlig självbelåtenhet, eller med andra ord 
glädjelöshet, normlöshet, tröstlöshet.30 

I respekt för mångfalden och rädsla för det entydiga vågar man inte längre 
profilera sig, man prövar sig fram på måfå och vet varken ut eller in. Än mind-
re vet man åt vilket håll man bör sträva. Sekulariseringen gör blicken oren och 
man sneglar åt alla håll på samma gång. Eller med andra ord: blicken flackar i 
stället för att vara stadigt fäst vid Gud. Tydligheten har gått förlorad och med 
den både enkelheten och anspråkslösheten. I stället föredrar man det krångliga 
och djupsinniga, i betydelsen intellektuella och psykologiserande utläggningar. 
Allt detta gör kyrkan oförmögen att ge stadga och riktning i en förvirrad och 
normlös tid eftersom den själv är offer för relativisering genom anpassning till 
rådande värderingar (frihet och val). Andan är världslig – Gud får bekräfta 
människan i stället för tvärtom.31 

En djupare betraktelse av detta västvärldens fenomen leder inte sällan till en om-
formulering av den kristna tron snarare än till en kritisk distansering till omvärldens 
magnetism. […] Vi gömmer oss bakom fanatismens baksida eller fundamentalis-
mens tillkortakommande och menar oss själva besitta en större klarsyn än alla de 
som klart ville skåda Gud och läsa Bibeln och låta sig transformeras till detta som 
världen inte äger. 

[…] Så predikar vi om befrielsen i att inte längre på allvar försöka att leva efter 
texterna som de är oss givna. Vi sjunger om vilan i att inte ens försöka att anstränga 
oss att bli någon annan än den som vi nu råkar vara. Vi ber om kraften att inte tän-
ka för ofta eller för mycket på Gud.32 

En annan konsekvens, som antyds i texten, är att bibelläsningen ständigt 
minskar, både hos präster/pastorer och hos kristna i allmänhet. Bibeln förblir 
oläst därför att man inte förstår innebörderna under ytan. Sekulariseringen, 
framför allt i formen av humanism, påverkar både gudsbild och människosyn 
vilket fjärmar läsaren i dag från bibelns innehåll. Men bibelns funktion är att 
skapa Gudsrelation. Det är av den anledningen som det är allvarligt när präs-
ter och pastorer inte läser bibeln.33 

Den risk som kyrkan löper är att man i praktiken inte alls räknar något som 
Guds ord och därför inte förväntar sig att höra Guds röst över huvud taget.34 
”Kanske är det så att många av oss förkunnare i dag inte litar på elden i Ordet 
utan i stället säger varma personliga ord från våra egna livserfarenheter”.35 

                                                      
30 P 6/4: 50. Se också P 4/3: 16. 
31 P 1/2: 4, P 4/2: 19, P 7/1: 10, P 7/3: 49, P 7/4: 49.  
32 P 7/3: 50. 
33 P 3/1: 47, P 3/4: 9–10, 14–15, 21. 
34 P 8/2: 47. 
35 P 9/4: 48. 
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Ställt på sin spets frågar sig alltså tidskriften om ens kyrkan/kristenheten tror 
på Gud i Sverige idag. 

Det falska livet 

Om det jag skrivit hittills framstår som relativt drastiskt ligger det helt i linje 
med hur jag uppfattar tidskriftens tolkning av samtiden. Det tidskriften vän-
der sig mot är den förlamande meningslösheten som samtidens förståelse av 
tillvaron ger. Människan är mer bunden än någonsin, trots att frihet är ett av 
de största värdena. Människan fjättras vid det relativa och är vilsen. Vår sam-
tids alltför stora tro på människan driver till levnadströtthet och förvirring. 
Och, det sker både i samhället och kyrkan. Precis så allvarlig är situationen 
och precis denna livshållning är det som tidskriften avgränsar sig mot. 

Det samtiden och kyrkan i samtiden har att erbjuda skulle kunna beskrivas 
som ett falskt liv.36 Det är ett liv som är utlämnat till olika krafter och god-
tycken, där fixeringen vid ytan gör att törsten och längtan djupt inom en 
människa aldrig kan få något gensvar. I stället kastas hon mellan olika ideolo-
gier och tolkningar av tillvaron som aldrig kan ge henne sanningen om hennes 
liv: att hon är skapad av en Gud i syfte att bli ett med Gud. 

Regeln som handlar om uppdelning i två ting där det ena accepteras och 
det andra förskjuts, aktualiseras på det här sättet genom olika explicita av-
gränsningar mot vad som i samtiden framstår som oacceptabla värderingar, 
levnadssätt och prioriteringar. Det oacceptabla associeras med falskt liv och 
förskjuts ut ur diskursen. Därmed aktualiseras också regeln om uppdelning i 
sant och falskt. Vad som ytterligare är falskt (utöver det oacceptabla livet) i 
Pilgrim är att normlöshet, trolöshet, sekularisering, frihet, materialism och indivi-
dualism skulle vara allt. 

Gudsälskarens alternativa liv 
Gentemot fonden av falskt liv får tidskriftens eget alternativ kontur. I samma 
rörelse som det förljugna förskjuts ut ur diskursen, skapas möjlighet för det 
sanna. Med fonden på plats är det dags att ställa följande frågor: vad är accep-
tabelt enligt tidskriften? Vad är sant? 

Det är i detta sammanhang som subjektsidealet ”gudsälskaren” kommer in. 
Gudsälskaren besitter unika insikter om Gud. Att det de facto existerar såda-

                                                      
36 Se till exempel P 12/1: 58–59: ”Jag har nämligen kommit på att djupa insikter ofta 
är, ja, just enkla. Så nakna och klara är de att vi inte lägger märke till dem, eller vill, för 
det kan beröva oss kära förklädnader som skyddar vårt falska jag, som vi i det längsta 
tror är jag. Men det är illusioner som gör oss rädda och trötta och som det därför är 
befriande att bli av med.”. (Min kursivering.) 
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na gudsälskande personer ”vid vars fötter det är värt att sitta”37 är en ound-
gänglig del av tidskriftens förståelse av sanning och av det sanna livet.38 När 
det alternativa livet beskrivs i och genom tidskriften, eller om man så vill det 
motkulturella livet, är det alltså framför allt genom detta subjektsideal. 

Följande text illustrerar det allvar och den totala hängivenhet som tidskrif-
ten ålägger dem som på ett eller annat sätt vill ansluta sig till det alternativa, 
motkulturella, livet: 

För att kunna tala sanning måste man leva i sanningen. Det kräver med andra ord 
en inkarnation: att bli det ord man uttalar. Att med sitt liv lösa in meningen med 
sitt ord.39 

Det som förväntas, eller rent av krävs, av den som önskar ett annat liv än det 
som vår samtid kan erbjuda är fullständigt engagemang och inlevelse. Enga-
gemanget handlar om att söka leva ett fördjupat andligt liv med kristna för-
tecken. Engagemang, för att inte säga ”odelad hängivelse”, är ett av gudsälska-
rens kännetecken.40 Gudsälskaren är passionerad. Men det acceptabla, alterna-
tiva livet kännetecknas av mer än passion och hängivelse. Där finns också 
enkelhet, entydighet, gränsöverskridande, distans till institutioner och djupa 
andliga erfarenheter bland annat genom andlig läsning. Alla dessa kännetecken 
på det alternativa livet är kännetecken som kan knytas till gudsälskaren. Vad 
de innebär ska jag nu granska lite närmare. 

Gudsälskarens kännetecken 

Hos gudsälskaren finns en strävan efter enkelhet. Denna enkelhet gäller både 
liv och budskap. Det enkla livet har kopplingar till det asketiska livet. Man 
skulle kunna säga att enkelheten i livet som den beskrivs i tidskriften handlar 
om att skala av allt överflöd: överflöd av ägodelar, överflöd av information, 
överflöd av aktiviteter och yttre engagemang. 

I det kapitel som handlar om enkelhet [i boken ”I Franciskus fotspår” av John Mi-
chael Talbot] är vi bjudna att ta en titt in i våra skåp, vår garderob, vår bostad etce-
tera. Och att skilja på det som främjar livet: glädje, gemenskap och det som vi tror 
att vi måste skaffa för att bli sedda, men som hindrar oss från att leva.41 

                                                      
37 Se till exempel P 3/4: 5. 
38 ”Gudsälskaren” är, som beskrevs i kapitel 2 (se Subjektsidealet gudsälskaren, s. 52), 
ett subjektsideal i studien. Subjektsidealet kan emellertid manifesteras hos en fysisk 
person. I beskrivningen av gudsälskaren blir det emellertid otympligt att ständigt mar-
kera detta. Därför kommer subjektsidealet att framställas som ett subjekt, som en 
fysisk person, i beskrivningen. 
39 P 2/1: 13. 
40 P 1/1: 5 
41 P 10/4: 50. 



Ulrika Svalfors: Andlighetens ordning 64 

Detta förmår gudsälskaren att göra och blir i detta förebild för den som vill 
leva ett hängivet liv. 

Enkelhet i budskap rör entydighet – gudsälskare i olika tider förmedlar 
samma budskap: 

Fénelons likar har funnits i alla tider, i trons alla miljöer. Människorna som gett sig 
hän åt Gud – utan att upphöra att bruka sitt förnuft. Och när de sökt tala om vad 
som drabbat dem har samstämmigheten varit förbluffande. Erfarenhetens människor 
övervinner språkförbistringen i teologins Babel.42 (Min kursivering.) 

Gudsälskare är enkla människor, i ovanstående fysiska betydelse, men också i 
betydelsen att de inte har behov av någon ”image” vare sig teologiskt eller på 
något annat sätt. De är i någon mening avskalade människor utan dogmatiska 
överbyggnader med sinne för och fast beslutna att enbart fokusera på det vä-
sentliga i livet. Det enkla fysiska livet har som syfte att komma till det väsent-
liga och enkla i teologisk mening, att komma till kärnan i kristen tro – andlig 
fördjupning och möte/förening med Gud. Det gudsälskaren gör genom sin 
enkelhet är att vända blicken från människan till Gud.43 Ett utmärkande drag 
är således att de kan förmedla detta väsentliga på ett okomplicerat (och sam-
stämmigt enligt ovan) sätt: 

Nu och då under historien har Gud skickat människor som förmått tala enkelt om 
det som blivit krångligt och komplicerat. I vår tid torde Teresa av Jesusbarnet (d 
1897) spela en sådan roll. Hennes ”lilla väg” är enkel och begriplig för alla.44 

Enkelheten kan på så vis förstås dels utifrån den stress och det tempo som 
förytligar och förminskar människor i vår samtid, och dels utifrån de dogma-
tiska hårklyverier som inte bara splittrat kyrkan utan också dränerat den på 
andlighet. 

För att främja enkelheten ägnar sig gudsälskaren åt något som kallas för 
”andlig läsning”.45 Andlig läsning är inte vilken läsning som helst, utan en 
målmedveten läsning under stillhet och med eftertänksamhet. Man ”går in” i 
texten, i stället för att bara läsa på ytan. Modellen är Origenes andliga (allego-
riska) läsning av bibeln, det vill säga att söka den djupare betydelsen bakom 
bokstaven. Origenes blir därför mycket viktig i diskursen: 

Finns då någon väg ut ur den bibelläsningens kris som råder i landet? Ja, men då vill 
en fördjupning till. Ett uppövande av den andliga läsningens konst, den som kan 

                                                      
42 P 1/2: 48. 
43 P 1/2: 4–5, P 3/4: 56, P 5/3: 25, P 6/4: 5, 19, P 10/3: 27, 12/2: 25. 
44 P 4/3: 28. 
45 P 3/1: 53, P 4/1: 52, P 7/1: 5, P 10/1: 47–49, P 13/4: 39. 
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leda in i ett nytt förhållande, inte bara till Bibeln, men till dess Ord. En läsning som 
ger ”kyssar av Guds ord”, som Origenes sa.46 

I denna konstart är gudsälskaren väl bevandrad. Inte minst när det gäller bi-
beln som är den främsta och dagliga källan.47 Målet med den andliga läsningen 
är inte i första hand att förstå författaren, eller innehållet i en idé eller tanke. 
Målet med andlig läsning är att försöka förnimma ett budskap från Gud, med 
hjälp av Andens ledning. Man skulle kanske kunna säga att syftet är att texten 
ska läsa läsaren, och inte tvärtom ungefär som det beskrivs i det följande: 

Men man måste följa Thomas [poeten R. S. Thomas] mer noggrant än så för att 
upptäcka storheten i hans poesi. […] Man tror sig hitta en framkomlig väg och 
hamnar en rad längre fram vid ett stup. Över stupet kretsar en rovfågel som kanske 
är Gud. Att hamna i den fågelns klor kan varken beskrivas som fruktansvärt eller 
underbart; det är alltid något MER i Thomas poesi och erfarenhet […] 

Jag läser inte R. S. Thomas dikter. De läser mig.48 

Jag förstår andlig läsning som en form av meditation, där orden mer blir till 
toner som slår an något i ens inre än något som stimulerar till intellektuell 
övning. Genom att gå ”in” i texten från bibeln eller någon ”andlig klassiker” 
når man större självkännedom och det blir möjligt att möta Gud. En förut-
sättning för att det ska ske är att man läser under stillhet och bön, samtidigt 
som man är uppmärksam på Guds tilltal. 

Tobits och Manasses bön är två exempel på skrifter som går att bruka till andlig 
läsning. Oavsett hur vi värderar dem i kanoniskt avseende, kan de lära oss något om 
oss själva, om Gud och om livet med Herren. Det är ju det som den andliga läs-
ningen handlar om.49 

I den andliga läsningen är därför pausen lika viktig som själva läsningen.50 Det 
finns ett par exempel i Pilgrim på hur läsaren instrueras till denna form av 
läsning, men framför allt är tidskriften i sig uppbyggd på ett sådant sätt att det 
ska främja andlig läsning.51 Inte minst dess skalade layout, med relativt många 
vita ytor blir ett sätt att förstärka ett av dess syften – att främja andlig läsning. 

                                                      
46 P 3/4: 4. När det gäller Origenes betydelse för tidskriften, se också P 2/1: 21, P 3/1: 
13, P 3/4: 20. Se också P 12/3: 37 där det konstateras att Origenes var ökenfader Eva-
grios av Pontos lärare. Evagrios är en av de mest betydelsefulla manifestationerna av 
gudsälskaren för tidskriften. 
47 P 2/4: 52, P 3/1: 30, P 7/1: 11, P 11/4: 37–38. 
48 P 2/3: 49. 
49 P 7/1: 41. 
50 P 2/2: 12, P 4/4: 56.  
51 Instruktioner till läsaren ges till exempel i P 3/2: 18–21 och i P 13/3: 30–31. 
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De tomma ytorna inbjuder till pauser i läsningen, pauser som stödjer medita-
tion.52 

Ytterligare ett kännetecken för gudsälskare är att det utvecklas en enhet 
mellan dem, en enhet som går över såväl samfundsmässiga som tidsmässiga 
och rumsliga gränser.53 Detta är en viktig markering: enheten förklaras genom 
en idé om en andlig ström som flödar över alla gränser och som alltid gjort det 
i alla tider. 

Den [boken ”Om vägen mellan fanatism och förfall”] antyder några konturer i den 
andliga livsström som sedan urkyrkans dagar funnit en smal men fruktbar väg mel-
lan fanatism och förfall i den kristna kyrkan.54 

Underströmmen (”livsström”) gör att en gudsälskare spontant känner igen och 
känner samhörighet med en annan gudsälskare oavsett om mötet sker fysiskt 
eller i en text och oavsett om de lever i samma tid och på samma plats eller 
inte.55 De ”står varandra nära”: 

Erfarenhetens människor övervinner språkförbistringen i teologins Babel. De står 
varandra nära i en gemenskap bortom de konfessionella gränserna. En gemenskap 
där en enda fråga förenar den enkla landsortskvinnan och den spränglärde kyrkole-
daren: Hur öppnar jag mitt liv mot levande Gud?56 

Intuitivt men också direkt genom det entydiga budskapet och enkla livet för-
står man varandra, känner igen varandras längtan och vet att man strävar åt 
samma håll. Den andre är lik mig själv på ett djupare plan än vad de sociala 
sammanhangen eventuellt ger. Man är spontant överens om vad som är viktigt 
och på vilket sätt. Detta visar sig i den samstämmiga förståelsen av tillvaron 
och i det konkreta levnadssättet. Det gör att avstånden krymper, tid och rum 
blir oväsentligt, och samhörighet uppstår. Denna enhet har inte särskilt myck-
et med ekumenik och ekumeniska strävanden i en formell mening att göra, 
även om resonemang kring detta också finns i tidskriften.57 Viktigast är enhe-
ten under ytan, det som inte syns utanpå men ständigt strömmar i djupet. Det 

                                                      
52 Se till exempel P 7/4: 51 där tomma halvsidor i en bok tolkas som en möjlighet att 
”stanna till och andas”. 
53 Idén om enhet har sin bibliska referens i Ef 4:3 ”Sträva efter att med friden som 
band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång 
kallades till ett och samma hopp.”, P 6/2: 63. Bibelordet står som ett okommenterat 
tänkespråk på sista sidan. 
54 P 5/4: 59. 
55 Begreppet ”underström” återfinns bland annat i P 7/2: 5. 
56 P 1/2: 48. 
57 Se till exempel P 3/2: 24–26, 58–59. 
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är denna gemenskap under ytan som tidskriften vill lyfta fram och kanalise-
ra.58 

Det sista kännetecknet på gudsälskare hör samman med den beskrivna un-
derströmmen: de är inte med nödvändighet knutna till någon faktisk kyrklig 
organisation. På grund av sin hängivenhet kommer de inte sällan på kant med 
kyrkliga auktoriteter. Det finns alltså ett drag av kompromisslöshet hos 
gudsälskare som har med deras hängivenhet att göra. De är inte särskilt intres-
serade av att bli accepterade eller bekräftade av den faktiska kyrkan (som 
enligt bakgrundsteckningen snarare är en del av den falska världsliga ordning-
en). Gudsälskarens självförtroende får näring från annat håll – från den andliga 
underströmmen. Om kyrkan inte förmår härbärgera gudsälskarnas hängiven-
het och enhet, tar sig alltså den andliga underströmmen andra vägar.59 I tid-
skriften hittar man flera exempel på hur kyrkan ställs mot sann andlighet, som 
i följande intervju med Helga Ahlström (före detta evangelist i pingströrel-
sen): 

Detta med samfund har aldrig intresserat henne: – Jag har aldrig kunnat med att 
man drar sig undan och tycker att man är bättre än andra. Man har gemenskap med 
alla dem som av rent hjärta åkallar Herren.60 

Men hållningen till kyrkan som institution är tvetydig, för samtidigt har 
gudsälskaren funnit sin väg i och genom kyrkan (som till exempel Helga Ahl-
ström som verkade inom pingströrelsen). Det visar sig även i det faktum att 
tidskriften finner många av gudsälskarna i den tidiga kyrkan. Dessutom poäng-
teras på olika sätt att det är inom ramen för kyrkan som den andliga under-
strömmen får sitt rätta uttryck.61 I en text från 1997 kan man till exempel 
läsa: 

Inte skall du och jag i hjältemod segla med var sin lilla [sic] båt över livets stormiga 
hav. Inte skall en enkel kristen behöva skepparexamen i dogmatik. Vi skall natur-
ligtvis åka på Kyrkans stora atlantångare.62 

Ambivalensen gentemot kyrkan som institution uppfattar jag som ett uttryck 
för den balansgång som tidskriften går mellan idén om ”den rätta (ortodoxa) 
läran” och idén om ”andlig förnyelse”. Den rätta läran är oundvikligen för-
knippad med den historiska kyrkan (och dess makt att utesluta individer på 
grund av ”heresi”) medan andlig förnyelse emellanåt kräver ett avståndstagan-
de från institutioner som stelnat eller glömt sitt uppdrag. En del av förebilder-

                                                      
58 P 1/2: 48, P 2/2: 4, P 6/1: 34, P 9/2: 48, P 12/1: 14, P 13/4: 13. 
59 P 1/1: 4–5, P 1/2: 48, P 4/1: 40, P 4/3: 46, P 5/4: 37, P 11/4: 39. 
60 P 3/2: 36. 
61 P 2/4: 28, P 5/4: 12, 33, 52, P 6/1: 37, P 10/3: 32–33, P 12/3: 24, P 12/4: 51. 
62 P 4/2: 59. 
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na i tidskriften har följaktligen en gång blivit stämplade som heretiker av kyr-
kan, medan andra har varit på den sida som uteslöt oliktänkarna oh stämplade 
dem som heretiker.63 I slutänden framstår öppenheten mot heretiker som 
begränsad. Det är egentligen endast de heretiker som senare inlemmats i kyr-
kan som lyfts fram.64 

Det sanna livet 

Enligt denna översiktliga beskrivning framstår gudsälskaren som representant 
för en alternativ livshållning jämfört med den som erbjuds i samtiden. På flera 
punkter svarar gudsälskare mot precis de brister som tidskriften menar sig 
finna i samtiden: de formulerar och realiserar i sina liv kritiken av ytlighet och 
materialism, de finner och skapar gemenskap i djupet och över gränser, de 
älskar kyrkan samtidigt som de vägrar finna sig i förfall och slapphet, de läser 
bibeln och andlig litteratur under stillhet och bön. De är kort sagt beredda att 
låta sig förvandlas av den Gud som förväntar sig helighet och hängivenhet. 

Gudsälskaren som ideal illustrerar det motkulturella liv där sekularisering, 
marknadsperspektiv och individualism inte accepteras eller tas för sanna. I 
kontrast till yta, ombytlighet, normlöshet och trolöshet står gudsälskaren för 
förmåga till fördjupning, för kontinuitet, normer och trohet. Inte självklart trohet 
gentemot kyrkan som institution, även om den är viktig och bärande på 
många punkter också för gudsälskare. Den verkliga troheten är en trohet mot 
den andliga underströmmen. Mer konkret förknippas sedan denna andliga 
underström främst med det mystika och monastiska livet.65 

Regeln som handlar om uppdelning i två ting där det ena inkluderas aktua-
liseras genom att Pilgrims eget normativa alternativ repeteras och förklaras 
genom årgångarna. Det acceptabla associeras till sant liv, vilket är det liv som 
gudsälskarna personifierar. Därmed aktualiseras även uppdelningen i sant och 
falskt. Vad som är sant i tidskriften är således att det finns något som kan be-
tecknas som ytligt liv respektive ett motkulturellt liv; att det finns en yta re-
spektive ett djup; att det finns normlöshet respektive normer; att det finns 
trolöshet respektive trohet osv. – och, inte minst, att gudsälskarna är represen-
tanter som gestaltar denna uppdelning genom att leva i det sanna. 

                                                      
63 Exempel på sådana förebilder är Origenes i P 3/4: 44, fader Matta al-Miskin i P 
13/2: 44 och Evagrios av Pontos i P 12/1: 45. 
64 Till exempel Fransiscus, Dominicus, Johannes av Korset och Ignatius av Loyola, P 
12/2: 38. 
65 Se vidare kapitel 4 Disciplinen för andlig fördjupning. 
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Historiska texter visar vägen 
Vilka texter är det då som tidskriften presenterar? Den frågan bildar utgångs-
punkt för det här avsnittet. Frågan är ytterst central i fråga om avgränsningen, 
det gäller vilka personer som i något avseende kan (och bör) betraktas som 
manifestationer av subjektsidealet gudsälskaren.66 Som granskningen kommer 
att visa får historien och historiska gestalter stor tyngd i tidskriften. Det har i 
sin tur med, som kommer att framgå, behovet av ett ursprung att göra. 

Gudsälskarnas texter 

Vilka texter erbjuder då Pilgrim sina läsare? Den frågan bearbetas särskilt i en 
text från 2002, och får följande svar: 

Vad är det för texter jag här talar om, vad är det som växer och frodas i Kyrkans 
trädgårdar och som räddar livet på folk, hjälper en att finna vägen och ger sådan att 
lättnad att man härdar ut? […] Själva källan i centrum av trädgården är naturligtvis 
Guds ord, Bibeln. […] Nära källan finner vi berättelserna och vittnesbörden om 
Kyrkans helgon och martyrer. 

[…] Berättelserna om denna sky av vittnen – de allmänt kända utgivna i mäng-
der av utgåvor de [sic] bara lokalt kända, i enkla nötta häften – är tillsammans med 
källan, Guds ord, hjärtpunkten i Kyrkans lustgård. Sedan följer i koncentriska cirk-
lar alla texter och uttalande [sic] av dessa heliga genom tiderna, alla uppteckningar 
och nedskrivna vittnesbörd, sedan vidare en mängd brevsamlingar som vittnar om 
den egna utblottelsen och om livet med Kristus i Gud.67 

Här blir det tydligt att frågan om vilka texter som är adekvata för andlig läs-
ning har att göra med vilken person som kan betraktas som förebildlig. De 
koncentriska cirklarna i svaret får illustrera olika texters betydelse och tyngd i 
diskursen med rangordningen: bibeltextförfattare, helgon/martyrer och sist 
”dessa heliga”.68 Tidskriftens uppgift kan ur det här perspektivet beskrivas som 

                                                      
66 I det här avsnittet görs en överföring av subjektsidealet på faktiska personer, som 
alltså utgör manifestationer av subjektsidealet. Det är inte frågan om någon subjekts-
konstruktion, eftersom inga individer i någon större omfattning pekas ut som 
gudsälskare. Poängen med denna överföring är att visa hur subjektsidealet figurerar 
bakom texterna som en utgångspunkt för bland annat selektering av texter. Gudsälska-
ren är alltså ett övergripande subjektsideal i diskursen vars manifestationer utgör den 
andliga underströmmen (se vidare i granskningen). När jag hädanefter talar om 
”gudsälskare” är det manifestationer av gudsälskaren som åsyftas. 
67 P 9/2: 49. 
68 Relationen mellan text och vem som skrivit texten är intrikat i tidskriften. I teorika-
pitlet beskrevs hur Foucault noterar en förändrad syn på sanning genom historien. 
Under antiken ansågs sanningen vara beroende av talarens auktoritet. Från och med 
1500-talet ansågs sanningen vara beroende av vad som påstås (se kapitel 2, Yttre exklu-
deringar, s. 31). I Pilgrim kan man iaktta en motsatt rörelse, från vad som sägs till vem 
som talar. ”Något” blir sant om åhöraren känner den som säger detta något som andligt 
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att tydligt etablera vissa historiska personers speciella trovärdighet. Värt att 
notera är att det här är frågan om att trovärdigheten slås fast, inte diskuteras. 
Vad som illustreras av de koncentriska cirklarna i texten är att det historiska 
materialet är grundläggande för tidskriften. Först i den sista cirkeln kan samti-
da texter komma i fråga. 

Vid en genomläsning av tidskriften visar sig bibeln verkligen vara den vikti-
gaste källan. I stort sett varje artikel har bibelhänvisningar och i många fall 
flertalet sådana. Bibelns centrala plats etablerar tidskriften som kristen, men 
också som bibeltrogen. De många bibelhänvisningarna fungerar vidare som ett 
sätt att legitimera enskilda personer som just gudsälskare. 

Bernhard är så till den grad impregnerad av evangelierna och Bibeln i sin helhet att 
hela hans språk är genomsyrat av de heliga texterna.69 

Att på det viset helt ha färgats av bibelns språkbruk är ett tecken på att man 
är en gudsälskare – man älskar Gud så innerligt att Guds ord blir ens eget 
språk. 

Parallellt med bibeltexter dominerar texter från kristendomens första tid. 
Texter från den tidiga kyrkan är viktiga källor och korrektiv för tidskriften.70 
Den övervägande delen texter som infogas i tidskriften, utöver bibeltexter, är 
just från denna tid. 

Samuel Rubenson vill dela denna längtan [efter Gud], men önskar att samtalet om 
gud inte väjer för populariseringens faror och likaledes att det uppfordrar till det 
nödvändiga i att ösa ur djupt grävda källor.71 (Min kursivering.) 

Djupt grävda källor ska här framför allt förstås som källor från den tidiga kyr-
kans tid, vilket illustreras av att man i texten bland annat diskuterar behovet 
av att gå tillbaka till kyrkans fäder för att förstå treenigheten.72 

Varför det är nödvändigt att gräva så djupt har bland annat med den pro-
blematiska samtiden att göra. Det temat ska jag strax återkomma till. Först ska 
dock något mer explicit sägas om vilka gudsälskarna är. Av gudsälskarna intar 

                                                                                                                             
trovärdig. Mottagaren måste därmed kunna bedöma avsändarens andliga trovärdighet. 
Det historiska och kulturella avståndet, såväl innehållsmässigt som språkligt, gör emel-
lertid denna bedömning till en tämligen svår uppgift (inte minst för en mer eller mind-
re sekulariserad kristenhet). Även om åhöraren befinner sig i en position som gör be-
dömningen möjlig, är det svårt att veta vilka man ska lyssna till.  
69 P 2/4: 52. Se också till exempel P 3/4: 23, P 11/3: 9. 
70 P 3/1: 20–21, P 3/4: 24, 25, P 6/3: 5, P 8/3: 51–53, P 11/4: 5, 28. Se dock P 3/1: 55 
och P 4/3: 9 där det ständiga refererandet till urkyrkan och fornkyrkan kritiseras. 
71 P 4/4: 5. 
72 P 4/4: 40. På sidan 38 sägs också: ”Förnyelse når man inte genom att låtsas att allt är 
nytt utan genom att brottas med traditionen, tränga genom dess former. Den ordlösa 
bönen lever av den inlärda såsom den andliga tolkningen lever av den historiska.”. 
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ökenfäderna den mest centrala platsen i tidskriften.73 Deras namn, liv och 
föreställningar är ständigt närvarande i tidskriften.74 Förutom att referenserna 
till dessa är överlägset flest är de också normativa för tidskriften. 

Bland ökenfäderna intar Antonios den store en särställning. Som en portalfigur in-
leder han samlingen av tänkespråk och ständigt hänvisar de stora gestalterna till ho-
nom som sin mästare. 75 (Min kursivering.) 

Ökenfäderna är den stora inspirationskällan och i egenskap av att de anses 
vara ”ursprungliga” (i betydelsen början på den andliga underströmmen) bil-
dar de ett mönster för hur kristen andlighet på djupet kan och bör utformas. 
Det visar sig inte minst i att en jämförelse med ökenfäderna är ett tecken på 
uppskattning, men också på äkthet och ursprunglighet.76 

Hos ökenfäderna personifieras allt det som tidskriften vill stå för: enkelhet, 
äkthet och total hängivenhet.77 De är de djupa rötterna för sann andlighet.78 
Man skulle alltså kunna säga att enligt tidskriften är ökenfäderna roten till 
sann andlig praktik, vars blomma växte upp under efterföljande gudsälskares 
förvaltande omsorg via den andliga underströmmen.79 

Historiens betydelse 

Det historiska materialet överväger alltså i Pilgrims texter. Texter skrivna av 
och om personer ur den tidiga kyrkan tillsammans med bibliska texter domi-
nerar klart. Det gör att historien får stor tyngd i diskursen. Detta har särskilt 

                                                      
73 De som nämns oftast är Antonios Eremiten (ca 251–ca 356 eKr) och Evagrios av 
Pontos (död 399 eKr). Tidsuppgifter är hämtade från Nationalencyklopedin: 
www.ne.se (2008-02-06). 
74 P 1/2: 50, P 4/3: 29, P 5/2: 24, P 8/2: 43, P 11/1: 5, P 13/4: 49. Från och med nr 1, 
2005, presenteras ökenfädernas undervisning i varje nummer under vinjetten Lidelser-
na. 
75 P 2/1: 41. 
76 Se till exempel P 4/1: 52: ”Liksom de gamla ökenfäderna för fader Johannes [från 
Valamo] en stark kamp mot sin egen synd och sina onda böjelser”. (Min kursivering.) 
77 Ökenfäderna bildar i stort mönstret för själva subjektsidealet. Till detta återkommer 
jag. 
78 P 3/1: 54: ”Vi vet också att träden i öknen har de djupaste rötterna.” 
79 Exempel på efterföljande manifestationer av gudsälskare, det vill säga namn som 
återkommer och framställs som andliga auktoriteter, är kyrkofäder som Origenes (ca 
185–ca 254 eKr), Gregorios av Nyssa (ca 334–394 eKr), Johannes Chrysostomos 
(344–407 eKr) och Augustinus av Hippo (354–430 eKr). Utöver ökenfäder och kyrko-
fäder intar också klostergrundaren Bendedictus av Nursia (ca 480–ca 547 eKr) en 
central plats. Men det är inte bara i den tidiga kyrkan som gudsälskare återfinns. Fran-
ciskus av Assisi (ca 1181–1226 eKr), Ignatius av Loyola (1491–1556 eKr), Teresa av 
Avila (1515–1582 eKr), Johannes av Korset (1542–1591 eKr), Thérès av Jesusbarnet 
(1873–1897 eKr), Hjalmar Ekström (1885–1961 eKr) och Thomas Merton (1915–
1968 eKr) är exempel på namn som också återkommer flera gånger – i synnerhet Igna-
tius av Loyola och Thomas Merton. Alla tidsuppgifter är hämtade från Nationalencyk-
lopedin: www.ne.se (2008-02-06). 
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väckt mitt intresse. Finns det något resonemang kring varför just historien bör 
ges sådant företräde framför nutida teologisk litteratur?80 

Jag fann framför allt två typer av argumentation för detta som båda har att 
göra med tidskriftens förståelse av nutiden. Det ena resonemanget kretsar 
kring en idé om att det vid någon tidpunkt i historien gick snett med kristen-
domen. Dess äkta gestalt förvreds och förfalskades. Det andra resonemanget 
går ut på att vår sociala och kulturella samtid i vissa avseenden liknar fornkyr-
kans sociala och kulturella samtid. 

I en tid då kyrkan enligt tidskriften tycks ha tappat fotfästet, behöver den 
gå tillbaka till en mer autentisk och sann era i sin historia. Ett utslag av den 
tanken är följande text: 

När vi har gått vilse brukar det vara en god regel att gå tillbaka till den punkt där vi 
tog fel väg, för att hitta rätt väg. Att leta oss tillbaka i historien handlar alltså inte 
om att fly från nuläget, utan om att finna bättre vägar inför framtiden. Det handlar 
inte heller om att fördröja resan med historiska spekulationer, utan tvärtom att 
hindra att resan fördröjs genom att vår brist på historiskt minne får oss att gång på 
gång gå in i samma återvändsgränder.  

Kanske man i virrvarret av historiska spår kan urskilja två avgörande vägskäl, där 
riktningen trampades upp mot den ansiktslösa kristendom som så utan motstånd 
viker för tidsandan. Vi går dit för att se var det gick snett, och för att hitta tillbaka 
till ett mer konturfast evangelium som inte lika lätt låter sig exploateras.81 

I det här fallet handlar artikeln om rättvisa, politik och George W Bush (ett av 
de mer sällsynta politiska inläggen). Men själva föreställningen om att histori-
en innehåller svaret på en andlig längtan i dag som samtiden inte förmår att ge 
är genomgående i tidskriften. Genom att använda sig av ord som ”rötter” och 
framför allt ”klassisk” skapas en känsla av att det i en viss period av historien 
finns något äkta och sant som är robust och pålitligt till skillnad från samti-
dens ytlighet och flyktighet. 

Just den frekventa användningen av begreppet ”klassisk” illustrerar detta 
väl. Begreppet används ömsom som en form av tidsbestämning där det främst 
tycks hänföras till tidsperioden fram till modern tid, ömsom i betydelsen fre-
kvent förekommande (vilket är positivt laddat i tidskriften då det signalerar 
kontinuitet och trohet) och ömsom som en bestämning av någontings äkt-
het.82 ”Klassisk” blir ett begrepp som binder samman det äkta med kontinuitet 
knutet till tidsperioden före moderniteten. Ett uttryck som ”klassisk kristen 
sanning” för därför tankarna automatiskt till personer och texter före upplys-
ningen i tidskriften.83 

                                                      
80 Eller med andra ord: varför återfinns gudsälskare framför allt i den tidiga kyrkan? 
81 P 10/2: 9–10. Se också P 11/1: 39. 
82 P 1/1: 19, 33, 61, P 3/4: 25, P 4/3: 9, P 8/1: 25, 52, P 13/3: 21. 
83 P 7/2: 54. 
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Tidskriften tycks som jag tidigare visat utgå från att det fanns en äkta tro 
byggd på en genuin andlighet som en gång i tiden genomströmmade kristen-
heten (i synnerhet innan kyrkan kom att delas i två huvudtraditioner) och som 
i dag kan uppstå sporadiskt. Denna tro ger kraft till texterna. 

En del av världshistorien skulle ha sett annorlunda ut om kristenheten hade fått 
fortsätta att genomströmmas av den gemensamma traditionens flod. Våra kyrkor 
stelnade och blev fattiga den dag de skiljdes åt och avskar sig från detta djupa, ode-
lade minne. Se bara på känslan för mysteriet: under ett helt millennium genomsy-
rades teologin, det andliga livet och firandet av sakramenten av en ofantligt enhet-
lig, mystisk vision. Men så mycket av detta har förtorkat. Många religiösa traditio-
ner vanställdes eller förföll med tiden.84 

Texten är typiskt för tidskriften och visar att den drivs av ett behov av enty-
dighet (förankrat i gudsälskarnas entydighet). Det är den odelade kyrkans 
spiritualitet som förespråkas och i synnerhet den östkyrkliga.85 Till denna 
förmoderna andlighet är det som den andligt törstande människan i dag bör 
återvända för att möta en ”kristendom” som inte är ”ansiktslös”.86 

Ett annat explicit skäl som anges för att rikta blicken långt bakåt är att vår 
sociala och kulturella samtid liknar den tidiga kyrkans sociala och kulturella 
samtid. Ett exempel är följande text, som föregås av konstaterandet att de 
kristna i Rom inte hade svårt att förstå vad Paulus menade när han skrev att 
de inte skulle anpassa sig efter den här världen: 

Att anpassa sig efter den värld som rådde i det hedniska Rom (och idag runt omkring 
oss) var att låta sig förslavas under alla möjliga herrar, begärens herravälde, tomhet, 
förstockelse, det som Efesierbrevet kallar den gamla människan, som går under be-
dragen av sina begär, kort sagt allt som fördunklar Guds bild i människan.87 (Min 
kursivering.) 

På samma sätt bör alltså den som är kristen i dag låta bli att anpassa sig till det 
nutida samhället med dess problem.88 I och med att tiden då liknar tiden nu 
blir det relevant att söka sig till historiska gestalter och se hur de hanterade 
problemen, men inte vilka historiska gestalter som helst utan de som enligt 
tidskriften förvaltat den andliga underström som fortfarande flödar.89 Med 
andra ord: det är relevant att söka sig tillbaka till de sanna gudsälskarna. De 
kan ge ett adekvat gensvar på en andlig längtan i dag, eftersom deras tid liknar 

                                                      
84 P 11/1: 39. 
85 P 11/4: 49. Här reproducerar alltså Pilgrim den idé som den vänder sig mot: kyrkans 
delning. 
86 P 10/2: 9–10. 
87 P 8/1: 8–9. 
88 Se Avgränsningar mot det oacceptabla, s. 56 
89 P 1/1: 4, P 7/1: 56, P 7/3: 12, P 8/1: 8–9, P 12/3: 45, P 13/2: 52. 
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vår, med den avgörande skillnaden att kristen tro vid den tiden ännu inte hade 
tagit fel väg. 

I tidskriften framträder utifrån den första av idéerna, den om kyrkans histo-
riska felsteg, en spänning mellan nutid och historia. En dikotomi uppstår, det 
vill säga historien delas upp i två varandra ömsesidigt uteslutande kategorier: 
nutid och historia. Det borde omöjliggöra Pilgrims hela projekt – att skriva 
nya texter som kan ge andlig fördjupning i dag. Vad som ändå möjliggör pro-
jektet är subjektsidealet, gudsälskaren, som genom den förvisso tynande men 
ändå existerande underströmmen knyter samman dåtid med nutid enligt den 
andra idén om epokernas gemensamma drag tillsammans med idén om 
gudsälskares gemensamma andliga erfarenheter.90 Det är bara gudsälskarna 
som kan bära denna spänning och lösa den genom sin historiska förankring. 
Gudsälskarna framstår återigen som centrum i Pilgrims föreställningsvärld. 

Behovet av ursprung 

Ovan lyftes ökenfäderna fram som särskilt normerande för tidskriftens andlig-
het. I en text från 1999 beskrivs till exempel fäderna i Egyptens öknar som de 
mest ursprungliga till monastiskt liv. Det är just begreppet ”ursprunglig” som 
jag finner intressant, bortsett från det faktum att eremiterna är början på klos-
terrörelsen. Tidskriften tycks mena att själva ursprunget till sann andlighet 
finns där i kristendomens begynnelse.91 

Varifrån det alternativa livet kommer är således också en viktig fråga, som 
bearbetas på olika sätt i tidskriftens texter. I och genom tidskriften legitimeras 
andligheten genom att vara ursprunglig: 

I Psaltaren dricker vi gudomlig lovsång vid dess rena och klara källa, i all dess ur-
sprungliga äkthet och fullkomlighet. 92 (Min kursivering.) 

Ursprungligheten möjliggör anspråket på äkthet och sanning. Att gå tillbaka 
till något som uppfattas som kristendomens ursprung är därför en fundamen-
tal funktion i diskursen. 

Det tycks alltså inte räcka med att peka på den andliga underströmmens 
manifestationer i olika människors liv. Det tycks inte heller vara tillräckligt att 
stämma av deras texter och liv mot subjektsidealet. Det behövs något orubb-
ligt, en rot, som gör att andligheten bevisar sig själv. 

                                                      
90 Se Gudsälskarens kännetecken, s. 63 
91 Se till exempel P 2/4:32 och P 13/2: 8. Enligt P 7/1: 49 är de ortodoxa munkarna 
och prästerna ökenfädernas efterträdare. 
92 P 2/2: 36. Se också P 4/2: 50 och P 13/1: 29. 



3 Diskursen Pilgrim 75 

Radikal kommer av latinets radix, som har betydelsen rot. Såvitt man ska ta språket 
på allvar – och det är nog klokt – är radikalism endast möjlig där det föreligger ett 
mått av traditionalism, det vill säga en kontinuitet bakåt i tiden, ända ned till det 
helas upprinnelse, ja, ända ned till sin egen livsrot. 

Hos de tidiga kyrkofäderna möter en andlig radikalism av ett slag som röjer väg 
och revolutionerar, just därför att den inte endast återvänder till bokstavens rot 
utan ser Bibeln som ett hav utan botten, en värld i vilken man både utforskar sig 
själv – och Gud.93 

Här blir begreppet ”radikal” något helt annat än vad det betyder i vardagligt 
tal. Att vara radikal blir överraskande nog att vara traditionalist. Texten visar 
hur viktigt det är för tidskriften att göra anspråk på något sorts ursprung. Det 
”ursprungliga” (”livsroten”) blir det som garanterar att gudsälskarnas alternati-
va liv är det sanna och äkta livet.94 För det är just i kristendomens förmoderna 
historia, och bara där, som sanningen liksom äktheten kan återfinnas enligt 
diskursen. Den autentiska kristendomen träder fram i den tidiga kyrkan.95 I 
den meningen är tidskriften konsistent, eftersom (den postmoderna) samtiden 
inte kan erbjuda denna sanning eller äkthet enligt tidskriftens egen tolkning. 

Själv är jag övertygad om att vi behöver återvinna den fornkyrkliga undervisningen 
om inte protestantisk teologi skall ända i en ofruktbar återvändsgränd som slutar 
där den homogena borgerliga nationalstaten med dess nationalkyrkliga folkfost-
ringsanstalt går i graven.96 

Denna hållning till ursprung, till rötter, är problematisk. Vad säger att något 
är gott och bra bara för att det är ursprungligt? Detta diskuteras emellertid 
inte i någon utsträckning i tidskriften. I och med att roten har ”avtäckts” bevi-
sar andligheten sig själv som äkta och sann. 

Historien är viktig i tidskriften därför att där kan man finna en oförfalskad 
och oförvriden kristen andlighet. Den är viktig för att den sociala och kulturel-
la omgivningen till den oförfalskade andligheten påminner om vår sociala och 
kulturella samtid, där gudsälskares erfarenheter slår en bro mellan epokerna. 
Men den är inte bara viktig av dessa två anledningar. Historien är också viktig 
för att det är där ursprunget till det alternativa livet förläggs. Roten till allt 
gott finns i den tidiga kyrkan och ytterst hos ökenfäderna. Genom att vara just 

                                                      
93 P 3/3: 34. 
94 Jämför med P 4/2: 52 där trosbekännelsernas roll beskrivs som att vidmakthålla 
sambandet med ursprunget och ”garanterar att den kristna tron genom tiderna förblir 
densamma” och P 12/2: 39 där traditionen på liknande sätt sägs vara ”garanten för en 
kristendom som bevarar förbindelsen med sina rötter”. Jag menar att i tidskriften så är 
det framför idén om den andliga underströmmen, gudsälskarna, som fyller den funk-
tionen. 
95 P 4/4: 37, P 11/1: 10. 
96 P 3/1: 22. 
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rot bevisar sig ökenfädernas liv vara sant och äkta. Allt som överensstämmer 
med deras liv och förståelse av tillvaron blir därmed också sant och äkta. 
Ökenfäderna manifesterar subjektsidealet på ett fullständigt sätt – subjekts-
idealet bygger på deras liv. Genom att vända blicken (långt) bakåt i historien 
kan tidskriften göra anspråk på ursprunglighet, vilket i sin tur gör det möjligt 
att göra anspråk på sanning och äkthet. 

Kommentarprincipen och Pilgrim som bibliotek 
Pilgrims mål är att skapa ett bibliotek av texter för andlig fördjupning. Biblio-
teket innehåller ”ursprungliga” texter från den tidiga kyrkan, men också texter 
skrivna i nutiden av anlitade skribenter (i huvudsak referensgruppen). I sam-
landet av texter är kommentarprincipen primär. 

Kommentaren som sorterande och tolkande princip 

I min läsning av Pilgrim har jag framför allt funnit fyra olika typer av texter, 
beroende på hur texten förhåller sig till andra texter. Typerna är inte så tydligt 
skilda från varandra i tidskriften som i min beskrivning, men ändå tillräckligt 
åtskilda för det jag vill visa på. 

Den första typen av text är rena återgivningar, citat, ur böcker, brev eller 
liknande av historiskt trovärdiga gestalter, till exempel Antonios, Origenes 
eller Augustinus. Det var dessa texter som jag identifierade som centrala tex-
ter av tidskriften i förra avsnittet.97 Dessa texter står för sig själva som texter 
skrivna av personer urskilda som gudsälskare.98 

Gudsälskarnas texter följs oftast av en kommenterande artikel. Kommente-
rande artiklar är således den andra typen av text jag funnit i tidskriften, det 
vill säga en text som tar sin utgångspunkt i ett kortare eller längre citat för att 
sedan kommentera den. Det görs gärna med någon form av biografi över för-
fattaren (eftersom textens ursprung enligt mitt tidigare resonemang är lika 
viktigt som texten i sig), men också genom att förklara och ställa citatet i rela-
tion till samtiden. En kommenterande artikel är alltså en text skriven av en 
nutida skribent vars syfte är att tolka en gudsälskares text. Alla texter som 

                                                      
97 Se ovan, Gudsälskarnas texter, s. 69. 
98 Se till exempel P 1/1: 42–44 (Augustinus av Hippo), P 1/2: 41–42 (Francois Féne-
lon), P 2/1: 39–40 (Antonios den store), P 4/3: 38–40 (Théresè av Lisieux), P 6/1: 41–
43 (Johannes Cassianus), P 8/3: 39–41 (Ignatius av Loyola), P 10/2: 43–44 (Den heli-
ga Birgitta), P 11/4: 37–42 (Johannes av Korset), P 12/4: 47–48 (Thomas a Kempis), P 
13/1: 40–42 (Barsanufios). 
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hamnar under rubriceringen ”klassiker” behandlas på det sättet genom att 
följas av en kommenterande artikel.99 

Den tredje typen av text är av mer tematisk karaktär, där man refererar till 
olika historiska och nutida gestalter och deras idéer utifrån ett givet tema, 
företrädesvis med skribentens egna ord. I den här typen av text används med 
andra ord andra texter mer aktivt för att föra fram sin egen ståndpunkt. Dessa 
texter är ofta fyllda av olika referenser, ibland tenderar det till att bli en enda 
lång sammanställning av tidigare tänkta tankar.100 De flesta intervjuer och 
samtal i tidskriften hör också till den här typen av texter, intervjuer och sam-
tal som ofta sker med redan aktiva skribenter i tidskriften.101 

Den fjärde typen av text är den som inte refererar till någon historisk text 
eller gestalt alls. Det är mycket få texter, om man inte räknar med kända citat 
där författaren inte omnämns med namn. I den här typen av text presenteras 
enbart skribenternas egna funderingar utan att hänvisa till någon annan.102 

Den här genomgången visar att det verkligen finns en dominerande metod i 
tidskriften för textproduktion, nämligen kommentarer. Med kommentar me-
nar jag då all text som på ett eller annat sätt explicit refererar till, försöker 
tolka eller förklara en annan text. Att kommentaren är så bärande för tidskrif-
ten är kanske inte att förundras över, eftersom de texter som man ständigt 
förhåller sig till är bibeltexter. Men det som blir tydligt är att utöver bibeltex-
terna finns det andra texter som i stort sett har samma dignitet, som visades i 
förra avsnittet.103 

Kommentaren fungerar som en princip för att dels sortera mellan texter 
och dels sortera inom texter. Genom kommentarerna framgår vilka texter 
som är adekvata texter för andlig fördjupning. Det finns en uppsjö av texter 
från tiden före kyrkans delning men inte alla omnämns i tidskriftens artiklar. 
Vilka av dessa som faktiskt kommenteras talar implicit om för läsaren vilka 
texter som är relevanta. Men kommentarerna gör mer än så, de talar också om 
varför de är relevanta och på vilket sätt. 

Kommentaren som princip sorterar också inom texterna. Genom att beto-
na olika delar av gudsälskarnas texter och genom tolkningar av dessa skapas en 
ordning i det som kan framstå som fragmentariskt och obegripligt. Tidskriften 
lyfter fram det föredömliga, det eftersträvansvärda som på olika sätt bekräftar 
gudsälskares kännetecken, eller rättare sagt: det som anses vara uppbyggligt 

                                                      
99 Se till exempel P 1/1: 45–47 (kommentar av Augustinus text), P 1/2: 43–48 (kom-
mentar av Fénelons text), P 2/1: 41–42 (kommentar av Antonios text) osv. 
100 P 2/2: 33–35, P 4/3: 22–23, P 7/1: 18–27, P 9/2: 18–25, P 13/3: 12–17. 
101 P 2/1: 19–27, P 3/3: 26–31, P 6/1: 20–35, P 7/2: 24–33, P 9/3: 30–37. 
102 P 2/1: 36–38, 63, P 5/1: 32. 
103 Se också P 10/1: 49: ”Att läsa kyrkans mödrars och systrars, fäders och bröders 
vittnesbörd från begynnelsen ända fram till vår tid är inte väsensskilt från att läsa Guds 
ord. Att öva sig i vanan att ofta gå in i Kyrkans lustgård och plocka läsefrukter blir mer 
och mer att umgås med Herren.” 



Ulrika Svalfors: Andlighetens ordning 78 

med avseende på andlig fördjupning (det vill säga den textyta och den inne-
börd som tidskriften vill att läsaren ska se).104 

Denna sortering av och inom texter är inte något som diskuteras i tidskrif-
ten. I stället beskrivs urvalet av texter i termer av att de utgör en ”guldgruva”: 

[Oliver] Clément har sammanställt texter av kyrkans fäder från efterapostolisk tid 
till omkring år 650. […] Clément har samlat källcitaten under olika ämnesrubriker 
och väver sedan Clément [sic] samman dem med sina egna reflektioner och kom-
mentarer, för att som han säger ”underlätta övergången från en text till en annan”. 

Genom just detta grepp framträder bokens verkliga styrka och gör den så frukt-
bar. Den är inte bara en guldgruva med väl valda citat från fäderna utan Clément be-
lyser dem med sin återspegling så att guldet glimmar för nutidens kristna. Detta sker 
inte endast för att hans reflektioner är djupsinniga och lärda, utan här ges läsaren 
fädernas andliga teologi i fädernas puls och glöd. 105 (Min kursivering.) 

I texten sägs att Clément ”belyser dem [fädernas texter] med sin återspeg-
ling”. Det Clément gör är att ”belysa” och ”återge” texternas egentliga mening. 
Att tala om djupsinnighet och lärdom kan då verka aningen motsägelsefullt, 
men det blir snarare ett sekundärt sätt att inskärpa att hans upptäckt är värdig 
den status som den ges i texten. I diskursens bestående berättelser eller texter 
finns alltså en guldåder som bara väntar på att bli upptäckt och avtäckt av 
någon som är värdig att finna den.106 

Man kan utifrån denna aspekt också vända på resonemanget och hävda att 
någon guldåder eller guldgruva i egentlig mening inte existerar. Den uppstår 
som en effekt av kommentarens sorterande funktion. Att upptäcka och av-
täcka det äkta kräver expertis. Det krävs ”en Clément” för att ”belysa” dess 
innebörd. Dessutom krävs det en skribent som utser Clément till denna ex-
pert, vilket är poängen här. Utpekandet av experten och upptäckandet av 
guldgruvan går alltså hand i hand – de kräver och förutsätter varandra. Idén 
om en guldgruva döljer således de konstruktiva mekanismer som föregår dess 
existens. I stället uppstår något annat – själva möjligheten att vara trogen 
guldgruvan skapas genom kommentarprincipen. 

Genom att kommentera (”belysa”) garanteras diskursens stabilitet på så vis 
att kommentaren inte vill tillföra något nytt. Den stabiliserande funktionen 
blir tydlig i tidskriften. Genom att återvända till samma gestalter ur bibeln 
och historien om och om igen, samtidigt som begreppen ”klassisk”, ”sanning” 
och ”äkthet” är ständigt närvarande, garanteras att tidskriften inte säger något 

                                                      
104 Vad som betonas beskrivs närmare i kapitel 4. 
105 P 11/3: 50. 
106 Se också P 8/4: 50: ”Så upplever då också en postmodern läsare att det slår gnistor 
över en tidsrymd på 1 700 år. Den ena skimrande pärlan efter den andra uppenbarar 
sig. Och Makarios homilier öppnar sig som en sann skattkista och en djup andlig källa 
också för den som söker en kristen spiritualitet för det tjugoförsta århundradet.” 
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annat än det som har sagts från början. Samtidigt vittnar de aldrig sinande 
artiklarna om att dessa texter kan varieras i all oändlighet. 

Skribenternas roll och ställning 

Det redaktionen föresatt sig att göra är att sammanställa texter av gudsälskare 
till ett bibliotek i och genom tidskriften så att de blir mer tillgängliga för en 
bred kristen allmänhet. Därmed bidrar man till att vidareföra andlig läsning, 
men också den andliga underströmmen och enheten. Att tidskriften är tänkt 
att utgöra just ett bibliotek deklareras tydligt: 

Med denna utgåva bifogas ett ämnes- och personregister innehållande samtliga ar-
tiklar och författare under Pilgrims tio första år, en hjälp att hitta i det vid det här 
laget fylliga Pilgrimsbiblioteket.107 (Min kursivering.) 

Tidskriftens ambition är att skapa ett andligt bibliotek av texter som lämpar 
sig för andlig fördjupning. I det arbetet spelar begreppet ”klassiker” en bety-
delsefull roll. Med ”klassiker” åsyftas i första hand böcker som tidskriften me-
nar tillhör kärnan av andlig litteratur, det vill säga de som är skrivna av eller 
handlar om gudsälskarna.108 I tidskriften finner man begreppet dels som en 
rubrik och dels i löpande text. 

En vinjett som följt med sedan tidskriftens start är vår Klassiker, där vi varje gång 
presenterar en andlig författare som haft bestående inflytande som vägledare och 
förebild.109  

Klassiker är med andra ord texter som är bestående över tid. Utöver de texter 
som presenteras under rubriken ”Klassiker”, återkommer begreppet i olika 
texter.110 Klassiker kan både vara enskilda verk och personer. Det visar på den 

                                                      
107 P 12/1: 5. Se också P 11/4: 5. En viss begreppsförvirring kan uppstå eftersom tid-
skriften också anmäler olika böcker inom ämnet andlig fördjupning under rubriken 
Biblioteket. Här avses emellertid hela tidskriften, det vill säga alla dess texter av olika 
slag - tillsammans bildar de ett bibliotek. 
108 Detta avspeglar sig i uttrycken ”den klassiska andliga litteraturen”, ”den kristna 
mystikens klassiker”, ”andliga klassiker” och ”klassiker”. Se till exempel P 2/1: 35, P 
3/2: 32, P 6/2: 42, P 7/2: 30, P 8/4: 48, P 13/3: 52. 
109 P 12/1: 5. Totalt över de tolv åren presenteras ett 40-tal texter under vinjetten 
Klassiker. 
110 Några exempel på vad som betecknas som klassiker i löpande text och annonser är 
”ANDRUM” (P 2/2: 61), Bernhard av Clairvaux, Eusebios: ”Kyrkohistoria” från 300-
talet (P 3/3: 5, 48), och Thomas Merton: ”Kallad till tystnad” (P 4/3: 50). Begreppet 
”klassiker” är alltså levande också för skribenterna och annonsörerna i tidskriften, och 
inte bara för redaktionen. Ibland sammanfaller bedömningen såtillvida att böck-
er/personer som nämns i löpande text återfinns under tidskriftens vinjett Klassiker, 
men inte alltid. En del böcker uppges kunna bli klassiker, som till exempel Owe Wik-
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intrikata relationen mellan text och personen bakom texten. Texterna legiti-
meras med hjälp av personen bakom texterna, deras relevans grundar sig på 
författarens andliga trovärdighet. 

Begreppet ”klassiker” fungerar på liknande sätt som begreppet ”klassisk” – 
det implicerar bland annat något äkta, välbeprövat och sant.111 Begreppet 
signalerar och garanterar att texten och författaren utmärks av hög andlig 
kvalité – begreppet är i sig normerande.112 

De texter som apostroferas som klassiker kommer från alla tidsepoker i den 
kristna historien, vilket speglar den andliga underström som gudsälskarna är 
en del av. Begreppet ”klassiker” är dock förbehållet ett fåtal texter och perso-
ner. Merparten av texterna och personerna får inte den beteckningen explicit. 
Trots det fyller begreppet ”klassiker” en avgjort viktig funktion. Genom sin 
närvaro garanterar klassikerna övriga texters andliga kvalité. Det, tillsammans 
med det faktum att alla Pilgrims artiklar och författare utgör biblioteket samt 
vissa markörord som följer skribenterna, gör att skribenternas status förändras: 
de tar gestalt som gudsälskare. 

Skribenterna samlar inte bara ihop texter från väl valda föregångare (även 
om det i sig är ett stort arbete utifrån kommentarprincipen), utan fogar också 
sina egna texter till det andliga biblioteket. Alla texter och författare i tidskrif-
ten bildar tillsammans biblioteket.113 Inte bara historiska gestalter ger andlig 
vägledning, utan också de nutida skribenterna. I själva verket är det bara skri-
benterna som ger andlig vägledning – det är skribenternas urval och tolkningar 
av historiska gudsälskares texter som ligger till grund för det normativa biblio-
teket. Utöver att skribenternas texter får del av klassiker-auran, genom att de 
ingår i samma bibliotek, beskrivs skribenterna på ett sätt som gör att de blir 
mer än tolkande. 

Varje kommenterande artikel i tidskriften följs av en kortare beskrivning av 
skribenten. I denna beskrivning återkommer vissa markörer som tillskriver 
skribenten viss status. En sådan markör är att det noteras om skribenten skrivit 
böcker inom området andlighet. En annan markör är om hon eller han är ef-

                                                                                                                             
ströms bok ”Det bländande mörkret” (P 1/1: 5) och John Stotts bok ”Kristen på trös-
keln till 2000-talet” (P 2/4: 60, P 3/1: 60). 
111 Klassikerbegreppet är ett sätt att garantera ett verks eller en författares andliga 
kvalité oavsett tidsepok. I det avseendet skiljer sig begreppet från ”klassisk” som har en 
tidsmässig prägel i tidskriften – det anknyter till förmoderniteten. 
112 I samband med att Thomas Mertons bok ”Kallad till tystnad” tituleras ”klassiker” 
noteras att den har hunnit bli en andlig klassiker sedan den kom ut, kopplat till att den 
tryckts i flera upplagor och i stora mängder (P 4/3: 50). Begreppet ”klassiker” är up-
penbarligen också knutet till efterfrågan, vilket är en intressant iakttagelse då efterfrå-
gan i sin tur är knuten till samtidens behov och värderingar. Därmed är klassiker-
begreppet inte bara en fråga om ett verks andliga kvalité utan också en fråga om dess 
gångbarhet. Se också P 12/4: 50 där resonemanget går på liknande sätt i samband med 
Thomas aKempis bok ”Om Kristi efterföljelse” 
113 P 12/1: 5. 
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terfrågad som andlig vägledare. En tredje markör är om skribenten leder retre-
ater. Dessa markörer tillhör subjektsidealet gudsälskaren. 

Gudsälskare skriver texter om andliga erfarenheter och övningar (som Pil-
grim tagit på sig att samla till ett bibliotek). Gudsälskare är efterfrågade som 
andliga vägledare (och blir därför inte sällan just andliga vägledare). 
Gudsälskare leder andra människor på den andliga fördjupningens väg genom 
sin förebildlighet, entydighet och enkelhet. Dessa markörer gör att skribenter-
na själva tar gestalt som gudsälskare.114 Därmed blir de också ”författare” (i 
betydelsen trovärdiga andliga personer).115 Därför är det högst rimligt att in-
tervjuer och arrangerade samtal i tidskriften oftast sker med och mellan skri-
benter i tidskriften. 

Även vår tid har andliga lärare och vägledare av format. Att någon gång få sitta vid 
deras [Martin Lönnebos och Wilfrid Stinissens] fötter kan göra livet rikare.116 

Förutom att skribenterna skriver böcker om andlighet och är efterfrågade som 
andliga vägledare, återkommer skribenter just som författare till andlig littera-
tur och retreatledare i annonserna i slutet av olika nummer. 

I tidskriftens projekt med att bygga upp ett andligt bibliotek konstrueras 
alltså skribenterna som manifestationer av gudsälskaren, även om det bara sker 
implicit. Samtidigt som skribenterna ”bara” kommenterar och för vidare råd 
för andlig fördjupning från gudsälskare, blir de också i sig själva gudsälskare 
som därför är viktiga att lyssna till. Det är just denna cirkulära mekanism som 
gör att den fjärde typen av texter egentligen inte tillför något mer eller något 
annat än de övriga texterna. Texter utan referenser till andra texter eller per-
soner blir snarare nya citat, möjliga för andra att citera som sagda av viktiga 
gudsälskare för vår tid. Dessa texter blir till genuina uttryck för vad det är att 
vara kristen i dag, det vill säga en sorts fönster genom vilka vi kan se hur guds-
älskarna umgås (älskar) med Gud. 

Organisk helhet 

Genom kommentarprincipen möjliggörs hela tidskriftens projekt: att skapa ett 
bibliotek för andlig vägledning. Det är kommentarprincipens sorterande funk-
tion som stabiliserar diskursen samtidigt som en ”guldgruva” etableras. Med 

                                                      
114 Se till exempel P 5/2: 58: ”Halldorf har en lycklig förmåga att formulera svåra saker 
enkelt och begripligt […]” och P 10/2: 62: ”Anders Piltz skriver makalöst klart om vem 
den historiska gestalten Jesus Kristus är och om vilka anspråk han framträdde med.” 
Här är det gudsälskarens kännetecken ”enkelhet” och ”entydighet” som tillskrivs två av 
tidskriftens skribenter. 
115 För definition av ”skribent” och ”författare”, se Analyskategorier i avhandlingen, s. 
48f. 
116 P 3/4: 5. 
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hjälp av klassiker-begreppet förlänas alla texter i tidskriften auktoritet och 
trovärdighet. När skribenterna dessutom apostroferas på samma sätt som 
gudsälskare ger det effekten att skribenterna tar gestalt som gudsälskare. Skri-
benterna förkroppsligar subjektsidealet genom att dela deras insikter eftersom 
de intuitivt och direkt känner igen sig i deras förståelse av tillvaron och deras 
liv. 

Liksom gudsälskarna strävar skribenterna efter enkelhet och entydighet vil-
ket visar att de tillhör den andliga underströmmen med ursprung i den tidiga 
kyrkan, och ytterst hos ökenfäderna. Det är också denna samhörighet, denna 
tillhörighet till den andliga underströmmen, som gör att skribenterna kan 
tolka och förmedla de historiska texternas innebörd. Skribenterna är kvalifice-
rade för att, liksom Clément, upptäcka och avtäcka ”guldgruvans” innehåll. 

I tidskriften blir personen bakom en text och själva texten två sammanväv-
da delar. Det märks inte minst när begreppet ”klassiker” används, som kan 
syfta på både text och person. Fram växer en organisk kropp bestående av 
författare, texter, kommentarer och andlig läsning. Organisk därför att det 
inte alltid går att avgöra när något slutar och det andra tar vid. Mellan delarna 
sker ett ömsesidigt utbyte och färgning, vilket i sig illustrerar, för att inte säga 
är, den andliga underström som tidskriften talar om. 

Kommentarprincipen sätts i spel genom återvändandet till historiska texter 
som introduceras och förklaras. Kommentarprincipen begränsar vad som kan 
sägas genom att det som sägs måste relateras till och vara trogen mot det som 
redan sagts och som betraktas som relevant – ”guldgruvan” i diskursen. I sam-
ma rörelse etableras uttolkarna av denna, det vill säga de som kan belysa och 
förklara innehållet och dess relevans. De många referenserna till ökenfäderna 
visar att de utgör den främsta ådern. 

Etablerande av kunskap och sanning 
Mot bakgrund av den hittills genomförda granskningen är det nu möjligt att 
utkristallisera den kunskap och sanning som diskursen Pilgrim formar. Vilken 
typ av kunskap är det då som Pilgrim möjliggör? För att besvara den frågan 
krävs en diskussion kring lärans innehåll och effekter i tidskriften. Första delen 
av det här avsnittet kretsar kring dessa frågor. 

Kunskap är intimt sammanflätat med den diskursiva sanningen i ett 
diskursanalytiskt perspektiv, viljan till kunskap har med viljan till sanning att 
göra.117 På vilket sätt det tar sig uttryck i Pilgrim är föremål för granskning i 
den andra delen i avsnittet. Den kunskap och sanning som etableras i diskur-
sen ger i sin tur regler som möjliggör avgränsningar. 

                                                      
117 Se kapitel 2, Diskursbegreppet, s. 28. 
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Kunskap, lära och subjektsgallring 

I tidskriften markeras relativt starkt mot traditionell dogmatisk debatt och 
lärobildning. Den markeringen har med tidskriftens förståelse av begreppet 
”teologi” att göra. I Pilgrims första nummer sägs att teologins ursprungliga 
betydelse var ”förening med Gud i bön”.118 I tidskriften är teologi andlig prak-
tik, inte lärosatser. Detta betonas genomgående, och då ställt i relation till 
intellektuell, förnuftig bearbetning av teologiska påståenden. Tidskriften me-
nar att nutida teologi, både konfessionell och akademisk, utmärks av att börja 
i teorin och sluta i erfarenheten. I tidskriften framhävs det motsatta: man 
börjar i erfarenheten för att sedan komma till den intellektuella reflektionen. 

Polariseringen mellan förnuft och erfarenhet är olika stark. Det finns texter 
som menar att de måste leva sida vid sida, men gemensamt över textytan är 
uppfattningen att systematisering/dogmatisering är en återvändsgränd. Hjär-
nan bör underställas hjärtat där mötet med Gud sker. För mycket teoretise-
rande kan bli ett hinder för det mötet. Tidskriften strävar efter att komma 
bortom teoretiseringar och läromässiga hårklyverier, till djupa andliga erfa-
renheter. Eller med andra ord: tidskriften vill komma bortom systematik och 
analys till kontemplation och mystik.119 

Han [Johannes av Valamo] litar på biktbarnen – och på Guds Ande som en verk-
lighet. ”Be först och handla sedan i enlighet med åt vilket håll dina tankar rör sig.” 

Det hör samman med Johannes – och med hela den östliga traditionens – djupa 
övertygelse att det andliga livet än mer än ortodoxi är ortopraxi. ”Med rent förnuft 
lär man sig aldrig någonting om det; genom erfarenhet och försök att efterleva de 
heliga fädernas råd kan man komma dit.”120 

Hela tidskriften kan på det sättet ses som uttryck för just praktik. Det är den 
kristnes andliga praktik som står i centrum och hur man kan mogna andligen. 
Tillbedjan, eller doxologi, får därför stort utrymme och är enligt tidskriften 
mer angeläget i dag än lärosatser.121 I följande text framkommer det tydligt: 

[…] framförallt är det här en viktig bok genom det sätt på vilket den lyfter fram 
målet, inte bara för Paulus teologi utan för allt teologiskt arbete och reflektion, 
nämligen Guds ära. Teologin bör ytterst leda oss till doxologi; tillbedjan är målet 
för allt teologiskt arbete. Eller som [Jean] Paillard själv så krasst uttrycker det: ”All 
teologi som inte mynnar ut i lovsång är dålig teologi.”122 

                                                      
118 P 1/1: 4. 
119 P 1/1: 41, P 2/1: 55, P 4/3: 55, P 5/4: 32–33, P 7/1: 19, P 10/3: 40, P 12/2: 38. 
120 P 6/4: 52. 
121 P 1/1: 30, P 6/1: 11, P 8/2: 34–35, P 13/2: 41. 
122 P 8/2: 48. 
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Samtidigt är det inte vilken andlig erfarenhet som helst som karaktäriseras 
som äkta. Som visades i avsnittet Den problematiska samtiden avvisas till ex-
empel erfarenheter gjorda inom det som kallas nyandligheten. Bara gudsäls-
karnas andliga praktik beskrivs som äkta. Man skulle också kunna säga att den 
obildade person som i sitt andliga sökande gör erfarenheter i enlighet med 
östlig, ortodox tradition är förebilden. Såväl lära som andlig förnyelse tycks 
spela en roll i diskursen. 

Vad som framträder är en annan spänning i tidskriften, den mellan (tradi-
tionslös) nyandlighet och (traditionell) dogmatik.123 Liksom i spänningen 
mellan historia och nutid är det bara subjektsidealet som kan bära och lösa 
spänningen mellan dessa motpoler. Gudsälskaren bildar mönster för en tradi-
tionell (ortodox) nyandlighet. 

I tidskriften blir därför traditionen viktig, om än på ett helt annat sätt än i 
den tekniska betydelsen dogmatik. Den traditionella uppfattning som tidskrif-
ten tillhandahåller, formulerar och möjliggör, innehåller två delar. Den ena 
handlar om andlig mognad. Den andra handlar om den andliga underström 
som flutit genom kristendomen alltsedan dess ursprung hos ökenfäderna. Des-
sa traditionella uppfattningar kan beskrivas som en diskursivt formad lära, 
hädanefter kallad ”diskursiv lära”. 

Vilken kunskap är det då som tidskriften möjliggör och producerar? Till 
kunskapen hör den diskursiva läran om andlig mognad och om gudsälskar-
na/den andliga underströmmen.124 Men det är bara en del av kunskapen som 
tidskriften tillhandahåller och legitimerar. Den andra delen handlar om andlig 
praktik, det vill säga hur andlighet konkret kan och bör ta sig uttryck. 

Kunskapen som tidskriften möjliggör är total i så måtto att den beskriver 
och förklarar såväl tillvaron i sin helhet (det oacceptabla och det acceptabla) 
som människans plats i tillvaron, det vill säga vilket liv hon kan/bör leva (det 
falska och sanna livet), samt vad det konkret innebär vid varje tidpunkt i li-
vet.125 Det är denna totala beskrivning av tillvaron som individer måste förhål-
la sig till och som gallrar mellan subjekten. 

För att bli skribent måste man ansluta sig den diskursiva läran om andlig 
mognad och den andliga underströmmen (diskursen frambringar skribenter 
som förhåller sig troget till läran). De uttalanden som är accepterade inom 
ramen för Pilgrim är således de uttalanden som förhåller sig bejakande till den 

                                                      
123 Detta berördes också i samband med gudsälskarens kännetecken: tidskriften balan-
serar mellan idén om ”den rätta (ortodoxa) läran” och idén om ”andlig förnyelse”. Se 
ovan, Gudsälskarens kännetecken, s. 63. 
124 Hittills har endast innebörden i den diskursiva läran om den andliga underström-
men granskats. Den diskursiva lärans innehåll som rör andlig mognad granskas i kapitel 
4. 
125 Se vidare kapitel 4 Disciplinen för andlig fördjupning. 
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diskursiva lära som beskrivits.126 På så vis begränsar diskursen vad som är möj-
ligt att säga inom ramen för diskursen, och därmed också vilka som kan bli 
skribenter. 

Den diskursiva läran gallrar alltså ut vilka som kan komma i fråga för att 
göra sin röst hörd. Men den gallrar också bland läsarsubjekten. Inom diskursen 
utvecklas ett språk som beskriver den förståelse av tillvaron man kommit 
överens om. Diskursen utvecklar en viss stil, det vill säga vissa begrepp och 
idéer blir centrala och återkommer. Några exempel som granskats tidigare är 
gudsälskare, andlig läsning, ursprung och trohet. Språket är dränerat av kristna 
symboler och tankeströmningar vilket kräver grundläggande och relativt vitt-
gående kunskaper i kristendomens idéhistoriska utveckling. Dessutom håller 
stilen oftast en relativt hög intellektuell nivå (trots idealet om obildning) i 
tidskriften. 

För att tillägna sig stilen och språket fullt ut krävs någon form av socialisa-
tion in i diskursen. En sådan socialisation erbjuds genom till exempel retrea-
ter, olika typer av möten och föreläsningar på Nya Slottet Bjärka-Säby. Dessa 
sociala sammanhang kan hjälpa enskilda individer in i diskursens språkvärld. 
Det är därför denna institution är en viktig stödstruktur för Pilgrimsdiskursen. 
Genom slottet sprids grundläggande föreställningar genom det språk och den 
stil som tillhör diskursen.127 Följande inbjudan till en workshop illustrerar 
tydligt hur diskursen ledsagas av socialisationsprocesser: 

SPIRITUALITY WORKSHOP 
1–8 augusti 2004 och 31 juli–10 augusti 2005 
Grundkurs i att förstå andlig vägledning. De två veckorna utgör en helhet och man 
binder sig till att delta på båda veckorna.128 

Gallringen bland skrivar- och läsarsubjekt tillhör diskursens begränsande sida. 
Till den diskursiva lärans produktiva sida hör att den skapar gemenskap – den 

                                                      
126 Detta innebär inte att diskursiv självkritik inte förekommer inom ramen för tid-
skriften, men det innebär att sådan kritik inte kan vara alltför omfattande och inte 
återkomma alltför frekvent. En frekvent och/eller allvarlig självkritik skulle hota 
grundvalarna för tidskriftens existens och det vore detsamma som att upplösa dess 
normativa funktion. Det är naturligtvis fullt möjligt att kritisera dess föreställningar om 
man står utanför diskursen. Sådan kritik behöver emellertid inte påverka diskursen i 
någon nämnvärd utsträckning eftersom den uttalas från en falsk punkt i tillvaron (kriti-
ken befinner sig inte i det sanna). Det kan till och med förstärka sanningen inom dis-
kursen genom att den gemenskap som befinner sig i det sanna ännu tydligare svetsas 
samman. 
127 Tidskriften Pilgrim är i sig en av institutionerna i ett diskursanalytiskt perspektiv. 
Här diskuteras emellertid behovet av ytterligare institutioner för att kunna tillägna sig 
(socialiseras in i) diskursen. 
128 P 10/4: 56. Kursen hålls inte i Pilgrims regi, men i texten blir socialisationsproces-
sen tydlig (man ”binder sig” för båda veckorna samtidigt). Även diskursen Pilgrim 
ledsagas av liknande socialisationsprocesser via kurser, retreater och föredrag. 
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skapar relation mellan individer som ansluter sig till den. De som väljer att 
bejaka dess innehåll blir upptagna i gemenskapen, samtidigt som den diskursi-
va läran avskiljer dessa individer från andra gemenskaper. Diskursen möjliggör 
ett ”vi” – en diskursiv lärogemenskap som kretsar kring kunskap om andlig 
mognad. 

Läran aktualiseras genom talet om dogmatik och praktik, samt i åtskillna-
den av dessa och premieringen av erfarenhet. Man skulle enkelt uttryckt kun-
na säga att läran gallrar bland skribenterna genom att den förutsätter, och 
skapar, kärlek till ökenfäderna. Bland läsarna gallrar läran snarare genom att 
kräva, men också skapa, viss teologisk bildning. Det aktualiserar i sin tur gall-
ring bland (läsar)subjekt genom begränsade möjligheter till social tillägnelse. 
Texternas svårtillgängliga särart (stil) väcker behovet av social inskolning. 
Tidskriften fångar upp och förstärker det behovet genom återkommande 
uppmaningar i löpande text och i annonser att ansluta sig till retreater, vin-
termöten osv. Dessa möten och retreater blir emellertid snabbt fullbokade. 
Därmed blir möjligheterna att tillgodogöra sig diskursen exklusiv, vilket ökar 
dess attraktionsvärde. Den sociala tillägnelsen gallrar även mellan subjekten 
genom att man måste ha råd och tid att åka på retreat.129 På samma sätt måste 
man ha tid att ägna sig åt andlig läsning, att meditera och kontemplera. Vem 
som helst kan därför inte träda in i diskursen. 

Relationen mellan kunskap och sanning 

Diskursen Pilgrim ger kunskap om tillvaron, människan, Gud, sociala möns-
ter, materiens och kroppars betydelse. Hittills har synen på samhället och 
kyrkan, tidskriftens idé om ett alternativt liv, om enhet och historiens inne-
börd beskrivits. I nästa kapitel behandlas synen på människan (subjektet) 
närmare. 

Kunskapen som diskursen möjliggör genom reglernas aktualisering grundar 
sig på vissa föreställningar och utgångspunkter. Dessa föreställningar och ut-
gångspunkter är de verkligt sanna enligt tidskriften, till skillnad från de som 
samtiden ger. Kunskap som samtiden möjliggör är ingen verklig kunskap, utan 
falska och relativa förespeglingar om kunskap. I tidskriften förekommer emel-
lanåt begreppet ”gudskunskap” – det är vad som förmedlas och möjliggörs 
enligt tidskriften själv. Det jag har velat visa är att diskursen förutsätter och 
omfattar betydligt bredare kunskaper, och att ”gudskunskapen” är beroende av 
specifika regler för sin utformning. 

Tidskriften ger inte bara kunskap om tillvaron, den ger också sanningen om 
tillvaron. Sökandet efter kunskap (”gudskunskap”) som gudsälskarna ger ut-

                                                      
129 En retreat kostar ca 2000 kr för fyra dagar. 
http://www.tidskriftenpilgrim.nu/default.asp?page=menu&menuid=57&pageid=69 
(2008-10-11). 
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tryck för och har uppnått handlar om sökandet efter sanning. Det visade 
granskningen av det sanna respektive falska livet. Via diskursens kunskap er-
hålls sanningen om människan och tillvaron i stort. Liksom den kunskap som 
produceras är en effekt av diskursen, är sanningskriterierna det också. 

I kunskapen som produceras ingår det som legitimerar kunskapen som 
sann. Låt mig förklara det lite närmare. Genom den diskursiva läsningen av 
textytan som Pilgrim utgör framstår gudsälskarna som navet i diskursforma-
tionen. Manifestationer av gudsälskaren representerar det alternativa, sanna 
livet, och deras texter blir därför centrala i diskursen. Genom kommentar-
principen väljs ”gudsälskare” och deras texter ut liksom ur vilka aspekter de är 
adekvata för andlig läsning. Genom att spåra gudsälskarens ursprung i den 
tidiga kyrkan, och ytterst hos ökenfäderna, bevisas deras lära och liv som sant 
och äkta. ”Gudsälskarna” är alltså de som med sina liv garanterar att den kun-
skap som presenteras i och genom tidskriften inte bara är sann utan också 
utgör sanningen om mänskligt liv. 

Den diskursiva läran om gudsälskarna eller den andliga underströmmen är 
en del av den kunskap som produceras i diskursen. I själva kunskapen åter-
finns därför kriterierna för sanning. Sanningen om andlig fördjupning och 
kristet äkta liv blir en produkt av diskursen, intimt sammanflätad med kun-
skap om tillvaron. 

 





  

4 Disciplinen för andlig fördjupning 

I förra kapitlet granskades den kunskap och diskursiva sanning som tidskriften 
Pilgrim producerar och hur det går till. Granskningen lyfte fram några av de 
grundläggande föreställningar som finns i tidskriften samt den förståelse av 
andlighet som de gör möjligt. Det här kapitlet undersöker vilka sätt att vara 
andlig (former för andlighet) som diskursformationen öppnar för, vilket ak-
tualiserar ytterligare grundläggande föreställningar i diskursen.  

I teorikapitlet definierades olika sätt att vara andlig som olika möjliga sub-
jektspositioner i diskursen. Där definierades också subjektspositionerna och 
subjektskonstruktionerna som en effekt av olika strategier, strategier vilka i sin 
tur gör det möjligt för individer att ta plats i diskursen. Granskning av strate-
giernas utformning visar med andra ord subjektets roll för diskursens repro-
duktion.1 Disciplinen som möjliggör denna materialisering av diskursen Pil-
grim har jag valt att kalla ”disciplinen för andlig fördjupning”.2 

Fenomenet andlig mognad 
Det tidskriften vill främja är ”andlig mognad”. Hur ser då den diskursiva läran 
om andlig mognad ut? Vad innebär det att mogna andligen? Vad förväntas 
hända och vad är målet? I det här avsnittet ges en kort översikt av hur andlig 
mognad framträder i och genom tidskriften. Eftersom andlig mognad både är 
en del av kunskapen som diskursen möjliggör och ett fenomen i disciplinen 
blir översikten både en beskrivning av den diskursiva läran om andlig mognad 
och en beskrivning av det fenomen – eller mål – som disciplinen vill göra möj-
ligt att uppnå. 

                                                      
1 Jag vill understryka att studien fortfarande befinner sig på den representativa nivån, 
det vill säga på föreställningsnivån. Den praktik som beskrivs är alltså den praktik som 
kommer till uttryck i text, inte så som den eventuellt realiseras hos en faktisk individ. 
2 Disciplinen består av en rad definierade objekt (vad som ska studeras), en viss upp-
sättning metoder, en teoretisk horisont med definitioner som betraktas som sanna 
(diskursens kunskap) och olika strategier för diskursens materialisering. Se kapitel 2, 
Disciplinen, s. 49. 
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Ordet ”mognad” tyder på att det är något som växer fram, att man som kris-
ten kan befinna sig i olika stadier av andlighet. En av de bibliska referenserna 
är Paulus tal om mjölk och fast föda: 

Även Paulus skriver på ett ställe: ”Jag kunde inte tala till er som till andliga männi-
skor, utan som till köttsliga, liksom till spädbarn i Kristus. Jag gav er mjölk, inte fast 
föda.” Med spädbarn i Kristus syftar han, utan tvekan, på deras andliga och inte de-
ras köttsliga ålder. Samma sak säger han på ett annat ställe: ”När jag var barn, talade 
jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev 
vuxen har jag lagt bort det barnsliga.” Han skriver också: ”tills vi alla blir fullvuxna 
och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet,” [sic] ty han vet att alla som tror 
är på väg att fullkomnas och uppnå en andlig mognad.3 

I tidskriften tar idén om mognad sig uttryck i begrepp som ”nybörjare”, ”växt” 
och ”de som har kommit längre på vägen”.4 Synonymt används vid några till-
fällen ”helgelse”, men uttrycket ”andlig mognad” dominerar i tidskriften.5 

Andlig mognad handlar om den enskildes resa ”inåt”. I djupet av varje 
människa återfinns sanningen om individen själv och, framför allt, där finner 
människan Gud. Begreppet ”pilgrim” som flitigt förekommer i tidskriften och 
är dess titel, för kanske tankarna till vandringar. En pilgrimsvandring kan också 
avse en fysisk yttre resa. Men pilgrimsvandringar innehåller också idén om den 
inre vandringen eller resan. Den yttre resan behandlas då och då i tidskriften, 
men det är framför allt den inre resan eller vägen till Gud som är dess huvud-
sakliga ärende.6 

Kristen Pilgrimsvandring är livsvandring, nödvändig för var kristen som skall göra 
den Stora resan: en inre färd från egot till Gud, från yta till djup, genom jorderiket 
till himmelriket.7 

Därmed inte sagt att den inre resan är begränsad till det inre – den inre resan 
har i alla högsta grad med det yttre, fysiska livet att göra, vilket jag återkom-
mer till under beskrivningen av askesen. En central föreställning i tidskriften 
är att den inre vägen går genom mörker, inte genom ljus: 

[…] ett genomgående mönster i den andliga mognaden: vägen går inte, som vi 
tänkt oss, från mörker till ljus, men från ljus till mörker.8 

                                                      
3 P 3/4: 38. Se också P 1/2: 12, P 2/4: 7. 
4 P 2/2: 4, P 2/4: 20–24, P 3/3: 11, P 5/4: 23–24, 31, P 9/2: 4, P 12/3: 26. 
5 P 3/1: 12, P 4/1: 24, P 12/1: 40. 
6 P 1/1: 22, P2/2: 62, P 3/4: 52, P 4/1: 55, P 11/3: 61, P 13/2: 30. 
7 P 4/4: 52. Se också 1/1: 5. 
8 P 3/3: 36. Se också P 12/3:30–33, P 13/3: 9. 



4 Disciplinen för andlig fördjupning 91 

Mörkret kan emellertid övervinnas genom skådandet då hjärtat fylls av Guds 
eget ljus. Vägen till andlig mognad går genom mörker, men den leder ut i 
ljuset när individen förenas med Gud. 

Den inre resan är intimt förknippad med ”hjärtat”. Hjärtat står för männi-
skans väsen, hennes vilja och viljeinriktning i tidskriften. Hjärtat uppfattas 
som människans djupaste jag, kärnan för hennes existens. Hjärtats rening som 
leder till det odelade hjärtat är förutsättningen för att gudsskådandet ska bli 
möjligt. 

Målet med det kristna livet är uppfyllelsen av Helig Ande, säger den ryske staretsen 
Serafim av Sarov och många med honom. Med vad är målet med Andens uppfyllel-
se? Det är det rena hjärtat! Reningen av hjärtat är Andens viktigaste frukt och som 
sådan identisk med vad som i kristen tro kallas omvändelse. Och att omvändelsen 
pågår hela livet behöver väl knappast tilläggas. Här finns alltså ett samspel: askesens 
uppgift är att låta Anden uppfylla oss. Anden är elden som renar hjärtat.9 

Motsatsen till ett rent hjärta är ett delat hjärta som innebär att människan 
fäster sig vid och värdesätter andra ting, men också andra relationer, högre än 
Gud. Det odelade hjärtat har sitt fokus helt inställt på Gud: Gud är det enda 
som hjärtat åtrår, det enda som längtan riktar sig mot. Allt annat som upptar 
tid och engagemang måste rensas ut från hjärtat i en lång och många gånger 
smärtsam process.10 

Målet för den andliga mognaden är ”skådandet” av Gud, eller ”gudskun-
skap”. 

Med ett moln av mörker hängande över sinnet ter sig oändligt mycket svårbegrip-
ligt och dunkelt för människan. Men genom tron kan hon gå utöver sin begränsade 
kunskap. Genom tron kan hon överbrygga denna bristfälliga kunskap. Genom tron 
förmår hon tränga igenom sinnenas natt. Trots att tron skänker en ofullständigt och 
långt ifrån klar vision av Gud, är dess lön ändå liktydigt med ett rent och ohöljt 
skådande.11 

”Att skåda Gud” är ett mål som är högst närvarande i tidskriften, men dess 
innebörd skiftar. Det finns uppenbarligen olika skolor som lever parallellt med 
varandra. Gudsskådande kan betyda möte, förening med Gud och gudomlig-
görelse av människan.12 Oavsett vilken innebörd som tillskrivs begreppet är 
det framför allt genom kontemplationen – den inre, ordlösa bönen – som 
gudsskådandet äger rum.13 

                                                      
9 P 11/4: 28. 
10 P 1/2: 8, P 3/1: 10, P 11/3: 8, 43, P 12/3: 24, 57, P 13/1: 36, 50. 
11 P 12/1: 41. 
12 P 1/2: 50, P 4/2: 16, P 9/1: 47–48, P 12/4: 36, P 13/4: 45. 
13 P 2/1: 34, P 3/2: 10, 11, 12, P 11/3: 52, P 12/1: 34, P 13/1: 36. 
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Vi är skapade för att se Gud. Meningen med vårt liv är att vi skall få se Gud sådan 
han är i sig själv. Den eviga härlighet som vi är skapade för och som är den innersta 
meningen med vår existens, går ut på att vi skall skåda Gud ansikte mot ansikte. 

[…] Ordet kontemplation (av latinets contemplari) har med seende och betrak-
tande att göra. Här på jorden ser vi dunkelt som i en spegel. Vi får nöja oss med 
trons dunkla seende så länge vi lever på denna jord. Men i själva tron finns ett hjär-
tats seende, och ju renare vårt hjärta är desto mer får det betrakta Guds skönhet 
och härlighet, visserligen i fördold gestalt, men ändå lika verkligt som i evighetens 
skådande.14 

Gudsskådande som mål och resan genom mörkret vittnar om att tidskriften 
anknyter till mystik tradition, vilket gör idén om esoterisk kunskap aktuell. 
Det mystika är den outgrundliga, outtalbara men förnimbara och transforme-
rande erfarenheten av Gud. Den erfarenheten går inte riktigt att sätta ord på, 
utan måste upplevas. Kunskapen är dold (liksom guldet i gruvan) och uppen-
baras steg för steg när man går. Föreställningen om esoterisk kunskap kommer 
också fram genom att talet om andlig mognad är parat med varsamhet och 
olika varningar som indikerar att det verkligen är en väg, en lång väg, att vand-
ra.15 Man kan inte bli en ökenfader över en natt: 

Om Gud vill och jag får leva återkommer jag med Evagrios undervisning. Men bara 
lite i taget. Den som tror sig kunna skynda till himlen har aldrig hört det arabiska 
ordspråket: Brådskan är av djävulen men tålamodet från Gud.16 

Så långt fenomenet andlig mognad som är det huvudsakliga objektet i disci-
plinen för andlig fördjupning och en väsentlig del av den kunskap som diskur-
sen reproducerar. 

Metoder för att uppnå andlig mognad 
Jag har redan nämnt några av de metoder som främjar resan inåt, det vill säga 
den andliga mognaden, enligt tidskriften: retreat, meditation, kontemplation, 
askes, andlig läsning och andlig vägledning. Kontemplationen är på sätt och vis 
inte en metod på vägen, utan snarare ett tillstånd som bekräftar att man nått 
målet: skådandet av Gud. Två andra metoder som på ett särskilt sätt i tidskrif-
ten lyfts fram är askes och andlig vägledning. 

                                                      
14 P 13/1: 36. 
15 P 1/2: 50, P 3/1: 27, P 4/2: 61, P 12/1: 45, P 13/4: 39. 
16 P 12/1: 48. 
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Askes 

”Askes” betyder övning, och idén är att man som kristen kan stödja sin egen 
mognad genom just övning.17 I tidskriften har begreppet två olika betydelser. 
Å ena sidan är askes en fristående metod som består av fasta, vaka och celibat. 
Denna form av askes har sin förebild och sitt säte i ökenfädernas liv och klos-
terlivet.18 Å andra sidan används begreppet som ett samlingsbegrepp för flera 
metoder. Det kan handla om att skala bort överflöd, att prioritera andlig läs-
ning, delta i retreater eller att ägna sig åt någon av de andra metoderna inom 
ramen för disciplinen.19 

Dessa två betydelser sammanfaller på så vis att de kretsar kring försakelse, 
antingen konkret genom till exempel fasta eller i en överförd bemärkelse som 
en prioritering av något. Asketiskt liv handlar om att ta sig tid och rum för det 
som främjar den andliga mognad som tidskriften har i åtanke. Man skulle 
därför kunna säga att idén om det nödvändiga i försakelse och prioritering är 
förutsättningar för disciplinens metoder eftersom övning är så central.20 

För att växa i kärlek måste vi genomgå smärta och vånda. 
Det är detsamma med vår gudsrelation. 
För att vara mer mottagliga för Gud 
måste vi bli mindre mottagliga för andra saker. 
Det handlar om en slags beskärning, 
som när man beskär ett träd.21 

Askesen är dock inget mål i sig utan ett hjälpmedel om än nödvändigt för 
andlig mognad. Allt hänger på de bakomliggande motiven. Överdriven askes 
tyder på en önskan att kunna skryta och stoltsera med sina bedrifter, något 
som ökenfäderna – och med dem tidskriften – varnar för.22 

I förra avsnittet beskrevs resan inåt som en resa in i mörkret. Denna före-
ställning är ett uttryck för askesens väg och gör lidandet till en naturlig del av 
andlig mognad. Askes är ett självpåtaget lidande såväl fysiskt genom att mini-
mera tillfredsställandet av fysiska behov som mentalt genom att avstå från 

                                                      
17 Se till exempel P 3/1: 31. 
18 De löften som en novis avlägger vid inträde i kloster handlar om fattigdom, kyskhet 
och lydnad. Dessa löften realiseras bland annat genom fasta, vaka och celibat. 
19 P 2/2: 22, P 3/4: 53, P 12/1: 15, P 13/1: 43–44, P 13/2: 45, 48, 52. 
20 P 1/1: 50, P 2/3: 22, P 3/1: 24, P 12/2: 48, P 13/1: 44–45. Se dock P 1/2: 25 där en 
Taizé-broder berättar om hur askesen fått allt mindre betydelse för honom med åren 
och 4/3: 43 där det sägs att Thérèse av Lisieux inte gick askesens väg utan mystikens. 
Thérèse var dock karmeliternunna vilket innebär att hon antagit klosterlöften om fat-
tigdom, kyskhet och lydnad. 
21 P 13/1: 18. 
22 P 12/3: 46, 51, P 13/1: 20–21. 



Ulrika Svalfors: Andlighetens ordning 94 

nöjen och njutningar. Lidande och offer är följaktligen på ett intrikat sätt 
sammanvävt med vägen till andlig mognad.23 

När vi en gång inte har något annat än Herren allena för ögonen, gläds vi över vårt 
elände och vår fattigdom. Då kommer vi att klart se att just detta har dragit hans 
blick till oss. För vårt eländes skull skänker oss Kristus glansen av sin egen härlig-
het.24 

Askesens syfte är att rena hjärtat. Med ökenfäder och det monastiska livet som 
utgångspunkt tänks askesen åstadkomma hjärtats rening genom att lasterna 
bekämpas och dygderna främjas. Laster är lidelser – eller begär – som har 
blivit okontrollerade på grund av att begären riktas till skapelsen i stället för 
till Skaparen.25 

Poängen med askes är att tukta lasterna (frosseri, otukt, girighet, vrede, bit-
terhet, missmod, förljugenhet och högmod) genom att öva sig i dygderna 

(måttfullhet, avhållsamhet, bekymmerslöshet, tålamod/mildhet, gästfrihet, 
uthållighet och ödmjukhet).26 Denna tuktan sker både på ett fysiskt och men-
talt plan, där de båda planen understödjer varandra.27 I askesen finns en tydlig 
strävan bort från världen, trots att man lever i världen: 

För Isak [av Nineves] handlar det om att skära av alla band till ”världen”, det vill 
säga samhället och kontakten med människorna. Bakom denna strävan, som kan 
kännas något främmande för oss, ligger en föreställning om att samhället som så-
dant hindrar människan från att leva det liv som hon är ämnad för. Sedan Isaks tid 

                                                      
23 P 1/2: 53, P 2/3: 42, P 3/1: 22, P 3/4: 16, 23, 56, P 13/2: 11. 
24 P 2/2: 12. 
25 Det råder viss begreppsförvirring inom tidskriften eftersom det ibland är lidelserna 
som ska bekämpas och ibland lasterna. Det betonas emellertid vid några tillfällen att 
lidelserna i sig inte är onda, utan det är just när de förvrids bort från Gud som de blir 
destruktiva. Se till exempel P 1/1: 10, P 11/4: 5, 28. 
26 Lasterna bearbetas systematiskt i tidskriften, vars indelning grundar sig på ökenfader 
Evagrios: frosseri P 12/2: 46–48, otukt P 12/3: 34–37, girighet P 12/4: 45–46, vrede P 
13/1: 43–45, bitterhet P 13/2: 46–48, missmod P 13/3: 46–49, förljugenhet P 13/4: 
46–49, högmod P 14/2: 47–49. Sju av dessa laster har också uppfattats som dödssyn-
der, eller huvudsynder, i den kristna (katolska) traditionen. Synd är ett begrepp som 
också behandlas i samband med laster och dygder i Pilgrim. Jag väljer emellertid att 
inte lyfta fram denna aspekt av lasterna eftersom tidskriftens projekt mer är inriktad på 
helgelseprocessen än på synd och förlåtelse. Se P 12/1: 48: ”[…] för Evagrios [är det] 
inte alls fråga om särskilt allvarliga synder, hur man än vill definiera det ordet. Nej, för 
honom är de diagnoser, beteckningar på de grundläggande andliga sjukdomar vi bär på. 
Ja, mer än så, de är beskrivningar av hur det som är naturligt för oss förvrids till att 
skada oss. Mot dessa bördor, laster, ställer Evagrios de grunddrag som är våra från 
begynnelsen, de som kallas dygder eftersom vi i och med dem duger, precis sådana vi 
är.” 
27 P 2/2: 10, P 11/3: 25, 51, P 12/1: 48, P 12/2: 47, P 13/2: 49. 



4 Disciplinen för andlig fördjupning 95 

har samhället förändrats en hel del, men den som i dag vill följa Isak i fotspåren har 
orsak att fundera på vilka aspekter av livet i vårt samhälle som binder och styr oss.28 

I den självpåtagna askesen är det emellertid inte bara aktiviteter eller bekväm-
ligheter som försakas, utan också och i ännu högre grad själva jaget: 

Varför skall vi ställas inför oss själva avskalade och nakna i öknens tomhet, spegla 
oss i dessa profeter, ökenfäder och helgon? Eftersom vi måste lära oss att dö.29 

Askesens yttersta syfte är således att ”egot” ska dö, vilket är detsamma som att 
hjärtat renas. Lasterna ger ”egot”/”självet” näring och leder till självupptagen-
het (egocentrism) och egenkärlek. Därför måste lasterna förvandlas till dygder 
– karaktärsdanande tecken på gudscentrism. Först när lasterna förvandlats till 
dygder dör ”egot” och Gud kan helt och hållet fylla människans inre.30 Den 
tomhet som människan kan erfara i djupet av sitt inre är därför något positivt 
– tomheten är ett tecken på att Gud tar sin boning i människan. Människan 
kan då skåda Gud och därmed vinna kunskap om Gud på djupet.31 

Tidskriftens förhållande till ökenfäderna gör talet om askes något ambiva-
lent. Här och var framkommer en medvetenhet om att ökenfädernas askes var 
av en annan art än den som kristna i dag kan motivera sig till. Men trots svå-
righeter att identifiera sig fullt ut med ökenfäderna bildar dessa ett ambivalent 
ideal tidskriften återvänder till.32 

Frågan om hur tidskriften tänker sig att ökenfädernas hälsovådliga askes ska 
tillägnas och av vilka besvaras aldrig helt.33 Det blir mycket upp till den en-
skilde att försöka se hur det kan realiseras. Tidskriftens reglering av kristet 
andligt liv innebär att disciplinen för andlig fördjupning under alla omständig-
heter skapar och förutsätter en sorts privatiserat klosterliv.34 

                                                      
28 P 12/3: 46. Se också P 5/3: 25, P 12/3: 45. 
29 P 3/3: 25. 
30 P 2/3: 46–47, P 4/2: 22, P 11/4: 24–25, 58, P 13/4: 44. 
31 P 1/2: 29, P 2/3: 22, 23, P 4/1: 58, P 11/4: 16. 
32 Se till exempel P 12/2: 25: ”Till att börja med har jag fått kolossal hjälp av Ökenfä-
dernas tänkespråk. […] På många sätt var det ju en mycket främmande värld med 
deras extrema askes, men samtidig slogs jag av deras enkelhet och omedelbarhet. Det 
sätt på vilket de var upptagna av det enda nödvändiga och inte av trivialiteter.” 
33 I en annons från 2005 uppmärksammas denna konflikt: ”Hur finner man den den 
[sic] gyllene vägen mellan den överdrivna strängheten och den slappa eftergivenheten 
på askesens väg? I tre texter förmedlar broder Ingmar Svanteson ökentraditionens 
vägledning i synen på fastan, arbetet och vilan […]”, P 12/3: 51. Se också P 13/2: 43, P 
5/3: 46 där det konstateras att Johannes Chrystostomos askes var hälsovådlig, P 4/1: 
40, 41 där samma sak konstateras hos Simone Weil, samt P 12/3: 45 där det berättas 
att Isak av Nineves askes gjorde honom blind. 
34 Följande resonemang från 2005 stöder min uppfattning: ”Är för övrigt klosterlivet 
något annat än en radikaliserat kristet liv? Som sådant kan det vara en spegel i vilken 
alla kristna kan spegla sitt liv.”, P 12/4: 50. Se också P 9/2: 54 om det inre klostret som 
det kristna livet, P 13/2: 52 om att skapa sig ett eget ”eremitage” samt P 13/4: 4: ”[…] 
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Andlig vägledning 

I klostren (och andra kristna gemenskaper) ingår andlig vägledning som en 
given del av andlig fostran. Så också i det privatiserade klosterliv som discipli-
nen i Pilgrim frambringar. På grund av de många olika författarna och teman 
skiftar det enskilda ärendet i tidskriften från en text till en annan. Trots det 
framstår huvudärendet som entydigt och inbegrips i rubriceringen av tidskrif-
ten – tidskriften handlar först och främst om och är ett uttryck för andlig väg-
ledning. Eller med tidskriftens egna ord: ”Uppdraget är att söka ge andlig väg-
ledning”.35 Läst i ljuset av tidskriftens titel och ambition blir alla texter uttryck 
för andlig vägledning.  

Andlig vägledning utspelar sig mellan två individer.36 Den pågår i avskild-
het, utan åhörare eller publik, och består av ett samtal. I samtalet är båda 
parter aktiva så till vida att båda ömsom talar och ömsom lyssnar till den 
andra. Själva vägledningen kräver inte några särskilda attribut eller särskilda 
rum, så länge det sker i avskildhet. Det som krävs är kroppslig och mental 
närvaro av deltagarna – och en tydlig rollfördelning. Dessa roller kallas fort-
sättningsvis för ”mentor” och ”lärjunge”. 

Andlig vägledning som den beskrivs i Pilgrim liknar i mångt och mycket 
själavårdssamtal och terapisamtal, undantaget de skolor inom själavården och 
terapin där talandet och lyssnandet mer ensidigt tillskrivs den ena parten. Men 
det finns en avgörande skillnad som tidskriften markerar: den andliga vägled-
ningen handlar enbart om lärjungens relation till Gud och hennes/hans andli-
ga tillstånd och utveckling. 

Det betyder att andlig vägledning skiljer sig från andra närbesläktade discipliner när 
det kommer till fokus. Detta är inte själavård, det är inte att ha en mentor eller att 
gå i lärjungaskola. Möjligen kommer det sistnämnda denna disciplin närmast. And-
lig vägledning är inte kriscentrerat och egentligen inte heller behovscentrerat. 

Andlig vägledning är snarare friskvård när det gäller mognaden hos den kristna 
människans och ledarens egen tro.37 

Terapi och själavård kan handla om mycket annat än gudsrelation och andliga 
tillstånd, beroende på vad konfidenten vill tala om. Psykoanalysen med sin 

                                                                                                                             
ett genuint monastiskt liv ger konturer åt den erfarenhet som är en förutsättning för 
framåtskridandet på Kristi väg, ja för all mognad […]”. 
35 P 1/1: 4. 
36 Vägledning kan också ges till en större grupp samtidigt, enligt vissa retreatannonser. 
Jag intresserar mig dock främst för den individuella vägledningen därför att den intar 
en huvudroll i tidskriften. 
37 P 8/3: 21. Se också P 8/3: 5, P 12/1: 9. Observera att begreppen ”mentor” och ”lär-
junge” i texten är tidskriftens egna, liksom förståelsen av dem. I granskningen har be-
greppen en annan innebörd och används följaktligen på ett annat sätt. 
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kritiska förförståelse av människans mentala verklighet kan enligt diskursen 
aldrig ge det djup som andlig vägledning förmår: 

Den gamla andliga vägledningstraditionen, utvecklad under 300-talet, förenar i sin 
människokännedom en psykologisk och andlig insikt som modern psykoanalys ald-
rig kommer i närheten av.38 

Andlig vägledning är alltså den metod eller praktik som lyfts fram som särskilt 
viktig i processen att mogna andligen. Andlig vägledning är intimt förbunden 
med askesen. Innebörden i askes visade sig vara mångtydig. Trots detta är 
askesen en nödvändig del av andlig mognad. Därför behöver man en mentor 
som kan förklara vad som är askes och för att kunna välja rätt asketiska öv-
ningar, men också för att härda ut och inte förtvivla på vägen till andlig mog-
nad. Mentorn hjälper lärjungen att tolka det lidande som drabbar hen-
ne/honom i kampen mot lasterna. Det är mentorn som stödjer lärjungens 
process mot egots död och Guds uppfyllelse av individen, det vill säga guds-
skådandet. 

Vägledning är emellertid inte bara nödvändig på grund av askesen utan för 
mognadsprocessen i stort.39  

Pilgrim: Det är alltså vanskligt att läsa Bibeln utan vägledning? Broder Wilfrid: Ja, 
men man behöver inte bara vägledning för själva läsningen, utan för hela sitt kristna 
liv.40 

Växt kräver vägledning. Utan hjälp med orienteringen kan vandringen i väglös ter-
räng leda ur kurs.41 

Vägen mot andlig mognad är fylld av alltför många fallgropar och villovägar för att 
man skall klara av att vandra den ensam.42 

Det finns ett moment av bekännelse i andlig vägledning. Bekännelsen är inte i 
första hand syndabekännelse eller bikt med avlösning. Den är inte heller 
främst trosbekännelse, utan bekännelse i form av att blotta sitt liv. Fokus sätts 
på lärjungens andliga tillstånd som i sig innefattar livets alla delar. Samtalet 
rör sig således inte enbart kring ett eventuellt andakts- eller gudstjänstliv, utan 
kring vilken andlighet som lärjungens liv totalt sett uttrycker. Lärjungen be-
känner sig själv: ”Det här är jag”. 

                                                      
38 P 11/4: 28.  
39 P 1/1: 4, 33, P 3/2: 53, P 3/3: 37, P 13/4: 34. 
40 P 3/4: 19. Se också P 3/1: 31. 
41 P 3/3: 36. 
42 P 2/4: 50. 
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Den andliga vägledningen innehåller också moment av rådgivning. Ut-
gångspunkten för rådgivningen är den bekännelse (blottläggelse) som äger 
rum. Utan bekännelsen kan inte några råd ges och andlig vägledning som me-
tod misslyckas. Andlig vägledning kräver på så vis att parterna infogar sig i 
disciplinens och diskursens förståelse av tillvaron för att den ska vara möjlig 
att genomföra. 

Det räcker dock inte med att parterna, mentorn och lärjungen, intar sina 
roller och därmed bekräftar disciplinens riktighet utan såväl bekännelsen som 
råden har också sitt givna innehåll. Hur det innehållet ser ut granskas i nästa 
avsnitt. Innan jag går vidare till det vill jag ge några kommentarer. 

Målet med andlig vägledning är att lärjungen ska kunna skåda Gud och 
därmed få ”gudskunskap”. Det är detsamma som att säga att målet är att lär-
jungen ska bli en gudsälskare. Det målet är på samma gång möjligt och omöj-
ligt att uppnå: 

Theoria (som gett oss vårt ”teori”) betyder skådande. Det anger målet för den krist-
na människans vandring: att se Gud. På den vägen finns ingen gräns; ingen punkt 
där längtan blir slutligt stillad. Som Gregorios uttrycker det: ”Detta är vad det in-
nebär att se Gud: att aldrig få sitt begär mättat.”43 

Av det omöjliga målet följer att behovet av en mentor aldrig upphör. Mento-
rer har därför alltid också egna mentorer i en typ av självförsörjande kretslopp. 
I disciplinens förståelse av andlig mognad skapas därför behovet av andlig 
vägledning och därmed också av mentorer. Föreställningen om den andliga 
mognadsprocessen utan slutpunkt är en förutsättning för disciplinens metoder 
och subjekt. 

Andlig vägledning – som tidskriften anammar och stödjer – är en metod 
som i första hand historiskt varit levande inom katolsk och ortodox tradition. 
Förmodligen är det i sig ett resultat av att tidskriften orienterar sig mot texter 
skrivna före kyrkans delning. Men det är också, och återigen, ett sätt att göra 
anspråk på ursprunglighet. Genom att anamma och förespråka en metod från 
den enligt diskursen ursprungliga och rena spiritualitetens tid, betonas konti-
nuiteten samtidigt som den smala fåran av äkta spiritualitet återskapas. Andlig 
vägledning går att belägga i gudsälskarnas texter och just därför blir metoden 
den sanna vägen till Gud. 

Även om andlig vägledning har sin tydligaste form och utveckling i klostren 
finns det en notabel skillnad mellan den andliga vägledningen i klostren och 
den som framställs i tidskriften. Relationen mellan mentorn och adepten i 
klostret är livslång, medan den i tidskriften är mer temporär och ibland mind-

                                                      
43 P 3/3: 36. Se också P 3/3: 36–37, P 4/2: 15, P 11/4: 22–23, P 12/1: 39, P 13/4: 49. 
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re personlig. En individ kan alltså ha en mentor under en period, men den är 
långtifrån livslång som klosterlöftena föreskriver.44 

Strategier som konstituerar andlig vägledning 
Andlig vägledning utgörs alltså av en relation mellan två personer, mentorn 
och lärjungen. Denna relation är inte jämlik utan bygger på att den ene, men-
torn, besitter mer erfarenhet och kunskap än den andre, lärjungen. Den ojäm-
lika relationen är en konsekvens av de subjektspositioner som andlig vägled-
ning gör möjliga genom strategierna ”pastorala maktstrategin” och ”jagtolk-
ningen”.45 

I förra avsnittet har jag av pedagogiska skäl föregripit beskrivningen av rol-
lerna mentor och lärjunge. Dessa roller – fortsättningsvis subjektspositioner 
(som är något mer än ”roll”)46 – är i sig effekter av de strategier som konstitue-
rar den andliga vägledningen som metod.47 De möjliga positionerna i diskur-
sen är på så vis både förutsättningar och effekter av diskursens kunskap och 
disciplinens förverkligande av kunskap i form av en andlig praktik. I det här 
avsnittet beskrivs de två olika, men sinsemellan beroende, strategierna och de 
subjektspositioner som är deras förutsättningar och effekt. Vad präglar posi-
tionerna som strategierna möjliggör, vilka förhållningssätt och särdrag knyts 
till dem? 

Utövande av pastoral makt och dess positioner 

Den första strategin som är verksam i andlig vägledning är pastoral makt. Den 
går tillbaka på föreställningen om herden som leder sina får, ett motiv som 
återfinns i gammaltestamentliga texter. Herden är en person som för får på 
bete. För att kunna göra det måste han veta var bete finns, hur lång tid det tar 
att föra flocken dit och han måste veta var det finns vatten och bete på vägen. 

Det är med andra ord herden som har överblicken, men också detaljkun-
skap om varje får. Herden har huvudansvaret för hela flocken och för varje 
enskilt får. Det är i sig också herdens makt – det är han som bestämmer rikt-
ning och tempo. Den kärleksfulle men styrande herden är en bild som åter-

                                                      
44 P 4/3: 50, P 12/2: 43, 45. 
45 Se kapitel 2, Strategier för diskursens materialisering, s. 33. 
46 Se kapitel 2, Strategier för diskursens materialisering, s. 36, not 61. 
47 På liknande sätt som idealtillståndet ”gudsälskare” av arbetsmässiga skäl hanterades 
som ett subjekt rent språkligt i kapitel 3, kommer subjektspositionerna språkligt hante-
ras som subjekt i det här kapitlet. När jag fortsättningsvis talar om ”mentorn” och 
”lärjungen” är det den ideala mentorspositionen respektive lärjungepositionen som 
åsyftas, och inte faktiska individer. 
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finns också i tidskriften, där herden kan stå för Gud, Jesus, ämbetspersoner i 
kyrkan och vägledare i stort.48 

Mentorns funktion är, liksom herdens, att gå med lärjungen och visa på vä-
gen framåt, inte minst när natten faller på och lärjungen själv har svårt att 
urskilja sitt läge. En mentor övervakar lärjungens andliga utveckling och bidrar 
med sin kunskap om vägens utformning. På grund av att mentorn behärskar 
disciplinen kan hon/han ge konkreta råd till lärjungen i den situation som 
hon/han befinner sig i.49 Mentorspositionen förutsätter och kräver utövande 
av pastoral makt – övervakning och styrning mot uppsatt mål.50 En av men-
torns viktigaste funktioner är att se till så att inte lärjungen ger upp: 

För de flesta som söker sig uppåt utan hjälp blir emellertid resultatet att de helt en-
kelt ger upp, säger: ”Detta är inget för mig. På berget finns bara möda och svält.” I 
sämsta fall vänder denna människa ryggen åt tron helt och hållet.51 

Uppmuntran är därför en viktig del av den pastorala maktstrategin i vägled-
ningen, men det är också korrigeringar och förmaningar. Det kan till exempel 
behövas en varning om askesen enligt mentorn håller på att gå till överdrift. 
Det är också mentorn som ger övningar i form av fysisk askes och/eller till 
exempel meditationer. 

Den pastorala maktstrategin i andlig vägledning kommer till uttryck i om-
sorg och tydlighet. Mentorn har alltid respekt för den enskilde lärjungen, kän-
ner medlidande, är lyssnande och både mild och fast i sina råd. Mild, därför 
att vägen är svår vilket mentorn själv har erfarenhet av. Fast, därför att men-
torn besitter kunskap som lärjungen ännu inte har. Mentorns råd kan ofta 
upplevas som ”kärva”: 

                                                      
48 P 3/3: 44, P 4/3: 23, 35, P 5/1: 45, P 8/4: 58, P 11/4: 19, P 13/3: 43. Jämför också 
med P 13/4: 20, 21: ”De gamla sumeriska och assyriska kungarna beskrev sig själva 
som herdar, men också som lejon. Det handlar om kungens roller, maktens två ansik-
ten: att vara en herde för undersåtarna (så länge de är lojala) men ett lejon mot fien-
derna. Samma dubbelhet finner vi i Bibelns porträtt av Gud som himmelsk härskare: 
först och främst herde, men också lejon. […] Enligt bibeltexterna är alltså Gud en 
herde för sina trogna, för de sargade och sårade, men samtidigt ett lejon för sina fien-
der […] – fiender som kan vara Guds eget folk […]” 
49 P 1/1: 21, P 3/2: 54, P 11/3: 30, P 12/3: 30, 13/3: 28. Den yttersta vägledare är 
Gud eller den Helige Anden: P 2/2: 16, P 8/3: 12.. 
50 P 1/1: 31, P 2/3: 37, P 8/3: 17, P 12/3: 32. I P 13/4: 37 sägs att vägledaren inte ska 
påverka i någon riktning, utan bara stödja processen hos den vägledde. Samtidigt ska 
vägledaren hjälpa den vägledde att ”se klarare”, vilket vad jag förstår innebär att visa på 
hur omgivningen ser ut och tolka den vägleddes position i förhållande till målet. Min 
tolkning stöds också av andra texter, som till exempel P3/3: 31: ”… jag tänker kanske 
på situationer där man i många år fört samtal med en konfident och som lyssnare varit 
helt värdeneutral. Där kan det kännas som att man lämnar en människa utan någon 
vägledning. Även i den djupa hållningen av kärlek och respekt till en människa kan det 
finnas en tydlighet.”. 
51 P 13/2: 17. 
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Vi längtar mer än någonsin efter människor som ”har erfarenhet av och inte bara 
boklig kunskap om det inre livet.” […] Vi lyssnar till dem även när deras råd är kär-
va, när den sanning de ställer oss inför skingrar myterna i våra liv, eftersom vi mär-
ker att de tillrättavisar oss i kärlek.52 

Att råden uppfattas som ”kärva” är en effekt av den enkelhet som mentorn 
förvärvat, men också som ett utslag av det allvar som präglar vägledningen. 
Det är inget mindre än lärjungens jag, eller sanna identitet som står på spel. 
Men kärvheten kan också ha och göra med att mentorn i första hand är prak-
tiker och inte dogmatiker. Det vill säga mentorn förväntar sig en konkret för-
ändrad praxis, ett förändrat levnadssätt – det handlar kort sagt inte om ett 
intellektuellt utbyte. Vägen är i sig själv kärv, eller karg, vilket gör råden kär-
va.53 

Mentorn är den som bär kunskapen och förmedlar de metoder, strategier 
och tolkningar som är förknippade med den andliga resan inåt. Det är men-
torn som besitter kunskap om vad lärjungen bör uppmärksamma, hur lärjung-
ens inre resa bör tolkas samt vilka övningar (vilken askes) som är lämplig i 
respektive fas.54 Denna omfattande kunskap och insikt i sakernas verkliga 
tillstånd möjliggör utövandet av pastoral makt, och vice versa. 

Det krävs en i någon mening traderad kunskap för att leva i en värld där frågan om 
Guds liv tycks vara avförd. Boken Eremitaget vägleder såväl den som söker sig ut 
från en påträngande värld, som den som börjat ana att saken i första hand rör kam-
pen i mitt eget andliga liv.55 

Den första positionen som den pastorala maktstrategin möjliggör präglas av 
överblick, både av tillvaron i stort och av den enskilde lärjungen. Det är den 
positionen som jag kallar mentorspositionen. Mentorn förmår svepa med 
blicken över hela landskapet från en upphöjd plats, samtidigt som hon/han 
förmår se in i och genom en lärjunges inre landskap. Den dubbla blicken ger 
mentorn övertaget på lärjungen. 

Positionen präglas därför också av kontroll. Mentorn har kontroll över både 
möjligheter och begränsningar i stort, men också och i synnerhet för den en-

                                                      
52 P 4/3: 5. 
53 P 1/1: 49, P 3/2: 54, P 5/1: 52, P 8/3: 17, P 13/1: 32–33. 
54 P 12/1: 35, P 12/2: 43, P 13/2: 52, 53, P 13/4: 37. Se också P 9/1: 56 och P 9/2: 56: 
”Föreläsningar och samtal om viktiga och ofta förekommande bibliska begrepp som 
kristna har diffusa föreställningar om. Visheten – var finns hon? Var bor nous? Finns 
det en vetenskapernas vetenskap, en konsternas konst? Hur får vi kunskap om Gud? 
Logos? Sofia? Tro? Medverkande: Peter Halldorf, Per Åkerlund, syster Veronica OP, 
Jan Erixon, Bengt Pohjanen m fl.”. Här framställs föreläsarna som några som besitter 
kunskap utöver gemene man. Dessa föreläsare sitter alla med i referensgruppen för 
Pilgrim, undantaget Bengt Pohjanen som emellertid är skribent i tidskriften. 
55 P 13/2: 53. 
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skilde lärjungen. Mentorn kan kontrollera och har kontroll över lärjungens 
andliga mognadsprocess. Överblicken och kontrollen är möjlig då positionen 
också präglas av kunskap. Mentorn är den som besitter kunskap om discipli-
nens utformning, dess delar och deras betydelse. Kort sagt: mentorspositionen 
är den position där diskursens sanning och kunskap förvaltas och reproduceras 
– det är den privilegierade positionen i diskursen.56 

Varifrån får då mentorn denna auktoritet? Svaret är: från lärjungen. Men-
torn erhåller och utövar pastoral makt genom att lärjungen tillskriver mentorn 
större kunskap om och insikt i hennes/hans liv. Pastoral makt kräver med 
andra ord individer som upplever sig behöva vägledning. 

Den strategi som relaterar till pastoral makt gör därför inte bara mentors-
positionen möjlig utan också lärjungepositionen. Den senare positionen präg-
las av lydnad i förhållande till den första. Detta illustreras inte minst av den 
tidigare beskrivna innebörden i tidskriftens tal om andlig mognad. I discipli-
nen för andlig fördjupning får mognad en motkulturell betydelse: mognad 
innebär inte ökad frihet och självständighet utan ökat beroende.57 På liknande 
sätt handlar frihet inte om frihet till val utan frihet från val. Om man för 
samman dessa betydelser leder det till att lydnad är central i tidskriften och i 
andlig vägledning.58 I följande text ges en definition som pekar i den riktning 
jag här resonerat kring: 

Förhållningssättet kan stavas olika: beroende eller tro eller lydnad. Men i grunden är 
det samma sak.59 

Texten handlar om hur man bör förhålla sig till Guds lag, men sammankopp-
landet av beroende, tro och lydnad menar jag är signifikant för tidskriften i sin 
helhet. I disciplinen för andlig fördjupning är det inte bara viktigt att lyssna till 
mentorns råd och korrigeringar utan också att följa dem, även om lärjungen 
för närvarande inte ser deras relevans eller ens begriper dem fullt ut. 

Den pastorala maktstrategin i andlig vägledning innebär på så vis ett mått 
av överlåtelse till mentorn. Att överlåta sig blir i det här fallet att frånsäga sig 
såväl självkontroll som självförståelse till någon annan. Det vill säga förståelsen 
av sig själv, den lärjungen i sina egna ögon är, krackelerar och lärjungen över-
lämnar kontrollen över den hon/han blir i någon annans händer. Lärjungens 

                                                      
56 Se kapitel 2, Strategier för diskursens materialisering, s. 33. 
57 Mognad får en motkulturell betydelse genom att samtidens sammankoppling av 
mognad med valfrihet och självständighet avvisas. Se kapitel 3, Den problematiska 
samtiden, s. 56. 
58 Detta utsägs inte explicit i tidskriften, som förhåller sig kluven till lydnad. Se till 
exempel P 11/4: 31 där beroendet sägs vara en risk, P 12/2: 45 där relationen mellan 
vägledaren och den vägledde beskrivs som ömsesidig och P 8/3: 17, P 6/4: 52 där det 
sägs att vägledare inte har något intresse av att binda andra till sig själva. 
59 P 7/1: 40. 
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överlåtelse till mentorn är också en fullt logisk övning i att så småningom helt 
kunna överlåta sig till Gud. Mentorn blir en länk, förvisso bara en länk men en 
nödvändig sådan, för att uppnå gudsskådandet.60 

Den andra positionen som den pastorala maktstrategin möjliggör präglas av 
en fragmentarisk blick, det vill säga bristen att bara kunna se vissa delar av 
landskapet. Den positionen har jag kallat för lärjungepositionen. Lärjungeposi-
tionen i diskursen präglas av att sakna kontroll, både över tillvaron och över sig 
själv. Lärjungen besitter helt enkelt inte tillräckligt med kunskap om discipli-
nen, dess tolkningar och redskap. Därför kännetecknas positionen också av 
överlåtelse och lydnad. 

Utövande av jagtolkning och förstärkning av positioner 

För att mentorn ska få kunskap om lärjungen (vilket krävs för att kunna leda), 
måste lärjungen berätta om sig själv, eller ”visa upp sig själv” i ljuset av diskur-
sens kunskap.61 Det kräver i sin tur att lärjungen vet vem hon/han är. Kun-
skap om sig själv får lärjungen genom att granska sig själv. Denna självgransk-
ning ingår i andlig vägledning som den andra, underordnade, strategin – jag-
tolkning. I tidskriften är denna strategi mycket explicit tematiserad, vilket har 
att göra med dess centrala funktion i både andlig vägledning, askesen och för 
måluppfyllelsen. 

En människa måste komma till besinning, komma till sig själv, för att kunna vända 
hemåt. Hon måste brottas med sig själv för att lära känna sitt sanna namn, sin verk-
liga identitet. Först så kan hon lära känna Sanningens namn.62 

Som texten illustrerar handlar det om en kamp, en kamp i syfte att omvärdera 
sig själv. Det som ska omvärderas är prioriteringar, uppfattningar, självförstå-
else och inte minst tankar. Den yttersta frågan är: kommer dessa tankar, käns-
lor och motiv från Gud eller från något annat håll? 

I denna förvirring står Jesus lugnt och pekar: gå tillbaka till din egen erfarenhet. 
Hur har jag gett mig till känna för dig? Vad har jag sagt till dig? Vad har jag gjort 
för dig? Problemet är inte att han inte kommunicerar med mig. Problemet är att jag 
inte märker det. Och väldigt ofta beror det på att jag är ”utanför mig själv”, att jag 
av olika skäl inte lyssnar till mina känslor, förnimmelser, erfarenheter. Och om jag 

                                                      
60 P 4/3: 50. 
61 Att ”visa upp sig” är också något som beskrivs på några ställen i tidskriften, till ex-
empel i P 12/1: 11, P 12/3: 27. Vid deltagande i retreater med personlig vägledning i 
tidskriftens regi uppmanas de som anmäler sig att skicka in en personbeskrivning in-
nan, vilket också är ett sätt att ”visa upp sig”. Se till exempel P 11/1: 56. 
62 P 2/1: 42. 
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inte tar dem på allvar, kan jag heller inte börja urskilja vilka av dem som kommer 
från Gud och vilka som kommer från annat håll.63 (Min kursivering.) 

Det ”andra hållet” beskrivs ibland i termer av ”djävulen”, ”demoner” eller ”Sa-
tan”, men det kan också beskrivas som egoism, snålhet och egocentrism. Jag-
tolkning kan betraktas som självrannsakan, ett sätt att öva sig i urskillning, 
vilket kan utmynna i bikt och som därför hör samman med bekännelse. Syftet 
är, som texten säger, att nå fram till den enskilda individens ”sanna identitet”. 
Denna tanke bygger på idén att människan inte är den som hon spontant tror 
sig vara. Vår spontana självuppfattning har i själva verket bara med den flykti-
ga ytan att göra. Djupt inne i oss själva är vi något helt annat, av och för 
Gud.64 

I jagtolkningen återkommer således askesen (avskalandet), nu i en mental 
form. Genom en växelverkan mellan självgranskning och bekännelse (blottan-
det av jaget) borrar sig lärjungen allt djupare ner i sitt väsen tills den sanna 
identiteten uppenbaras. På vägen skalas allt slagg av, det vill säga den ytliga 
självförståelsen: 

Denna spänning mellan vad jag är och vad jag är kallad att vara är helt enkelt valet 
mellan att icke-leva och leva. En inre klyfta mellan de två själven som plågade Mer-
ton. Det ytliga självet som är stolt, upproriskt och fallet och det sanna djupa och 
kontemplativa självet som är försonat och förlåtet. Det är också detta val jag själv 
står inför. Jag kan viga mitt liv åt sanningen eller åt lögnen, åt det goda eller åt det 
onda. Merton hjälper mig att åter ta mitt djupaste själv i besittning. Det själv som 
ligger under ytan och som jag kan finna endast i Gud och genom Gud.65  

Till slut utplånas egot och lärjungen kan skåda Gud; Gud har så att säga inta-
git hjärtat fullt ut. Lärjungen har funnit sin sanna identitet och transformeras 
till en gudsälskare. 

Jagtolkningen är en nödvändig del av andlig vägledning och väcker återigen 
behovet av mentorer. Om det enligt tidskriften är lätt att ”gå fel” i det andliga 
landskap som det mångkulturella Sverige representerar, finns det ännu större 
risk att hamna snett i jagtolkningen. 

                                                      
63 P 12/1: 25. Se också till exempel P 6/1: 63: ”Jag kan inte nog förundra mig över vad 
som i detta hänseende förekommer just i våra dagar. Om en själ, vars meditation inte 
är värd tjugofem öre, tror sig höra några inre ord när hon sitter samlad, så anser hon 
genast att detta kommer från Gud, och eftersom hon är övertygad heter det: ’Gud har 
sagt detta till mig’, ’Gud har svarat detta’. Men så är det inte alls, utan som vi har sagt, 
oftast intalar de sig själva detta.” Texten är från 1500-talet och står okommenterad 
som en sentens på tidskriftens sista sida. Det gör att den får särskild uppmärksamhet 
och tyngd – ett av guldkornen på tidskriftens textyta. 
64 P 1/1: 12, P 2/3: 24, 36, 38, P 3/2: 48, P 11/3: 28, P 12/3: 16, 19–20. 
65 P 2/2: 43. 
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”Känn dig själv”. Så löd inskriften vid oraklet i Delphi. Det är lättare sagt än gjort. 
Vi orkar inte alla dagar tyda vårt sammansatta väsen. Det kan växla fort och vi 
rymmer så mycket. Många söker livet igenom en mänsklig blick som kan omfatta 
och förstå hela vårt jag. En livskamrat, en verklig vän, en vägledare.66 

Uppvisandet av sig själv inför någon annan är en viktig poäng med andlig väg-
ledning därför att synden skyr ljuset. Först när lasterna benämns vid sitt rätta 
namn inför en annan person så förlorar de makten över en människa.67 Det 
kompromisslösa uppvisandet av sig själv gör i sin tur att valet av mentor måste 
göras med omsorg, eftersom beroendet gör att mentorn får makt över lärjung-
en (mentorn erhåller pastoral makt). Därför kan tidskriften föreslå att en per-
son bör prövas innan man sätter sin tillit till henne/honom som mentor.68 

Jagtolkningsstrategin stöder den pastorala maktstrategin. Att granska och 
tolka sig själv är ingen lätt uppgift, utan kräver erfaren och kompetent hand-
ledning. En tolkning kräver något sorts tolkningsraster, något som lärjungen 
ännu inte har tillskansat sig. Detta tolkningsraster tillhandahåller diskursen via 
disciplinen som mentorn behärskar till skillnad från lärjungen.69 

Förutom att jagtolkningsstrategin på det här sättet stöder den pastorala 
maktstrategin, det vill säga lärjungepositionen möjliggör mentorspositionen, 
sker något ytterligare i jagtolkningen: gradvis integrerar lärjungen mentorn 
med sig själv, mentorspositionen internaliseras inom lärjungepositionen. För 
att det ska vara möjligt måste emellertid mentorspositionen tydliggöras för 
lärjungen. I ett första skede präglas lärjungepositionen med andra ord av brist 
på kontroll, okunskap, lydnad och överlåtelse. I och med att mentorspositio-
nen klargjorts (och stabiliserats genom att subjektet identifierar sig med lär-
jungepositionen) kan internaliseringen successivt ske. 

När mentorspositionen internaliseras nyanseras lärjungepositionen så att 
den präglas av självkontroll och kunskap om okunskap. Lärjungen tar över den 
övervakande och målbefrämjande funktionen från mentorn. Övertagandet blir 
emellertid aldrig fullständigt. Positionen präglas fortfarande av okunskap, med 
den skillnaden att lärjungen nu själv är medveten om sin bristande kunskap. 
Kontrollen och överblicken handlar bara om det egna jaget, inte om tillvaron i 

                                                      
66 P 8/3: 26. 
67 P 1/1: 23, P 4/1: 14, P 11/3: 28. 
68 P 2/4: 50. Se också 3/3: 36 ”Man bör dock inte vara alltför snabb att utnämna vägvi-
sare för det andliga livet.” och P 8/3: 17 ”Vi kan inte släppa in vem som helst i det som 
ska bli Guds paradismark.”. Ett exempel på när det kompromisslösa uppvisandet får 
negativa följder ges i samband med en biografi av Thomas Merton: P 4/3: 49. Se dock 
P 6/4: 46 där skribenten ställer sig tveksam till det totala uppvisandet av sitt inre och 
tillskriver det psykoterapins domäner i stället för andliga vägledningens. 
69 Jämför dock med 8/1: 41: ”Vi får inte förminska ’hemligheten’ till ett subjektivt, 
psykologiskt skeende i människans inre. Som om det vore själva ’observansen’ eller den 
asketiska övningen som åstadkommer förändringen. Fastetiden kan bara förstås i ett 
sakramentalt trosperspektiv.” 
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stort. Inte ens självkontrollen är total, positionen kräver kontakt med mento-
rer i någon form för att bekräfta att övervakningen sker på rätt sätt. Fullstän-
dig självkontroll och överblick av tillvaron är förbehållet ”den rena” mentors-
positionen. 

Ytterligare särdrag hos positionerna 
För att få grepp om tidskriftens idé om hur man kan bli och vara andlig räcker 
det inte att studera vad som utmärker förhållandet mellan dessa subjektsposi-
tioner på ett övergripande plan. Bilden behöver kompletteras med ytterligare 
kännetecken som knyts till respektive position. Ett sätt att få fatt i ytterligare 
särdrag hos positionerna är att granska subjektskonstruktioner i Pilgrim. 

För att skilja subjektspositionerna från subjektskonstruktionerna väljer jag 
att kalla konstruktionerna för ”vägledare” och ”pilgrim”. Den benämningen 
följer tidskriftens egen terminologi, där vägledaren är den som ger råd till 
pilgrimen som är på väg.70 Vägledaren är således en individ som identifierar 
sig eller blir identifierad med mentorspositionen. Pilgrimen är en individ som 
på motsvarande sätt identifierar sig eller blir identifierad med lärjungepositio-
nen. Vad sägs om vägledaren respektive pilgrimen i tidskriften? Hur beskrivs 
individer som utses till vägledare? 

Vägledarens kännetecken 

Vägledaren är framför allt förebildlig på grund av att hon/han har personlig 
erfarenhet av resan inåt, av den ökenvandring som leder till andlig mognad. 
En vägledare har alltid lång erfarenhet av det som han/hon förmedlar. 

Den som vägleder andra måste själv under en lång period ha mottagit andlig väg-
ledning, måste själv ha genomgått kriser, måste i sin egen själ och kropp ha känt 
trons nätter. Utan detta i bagaget kommer man oundvikligen att bli en blind som 
leder en blind.71 

Det innebär att vägledaren har erfarenhet av att själv vara vägledd, av akses, 
av lidande och mörker, men också av att ha skådat Gud. Vägledaren har alltså 
gått igenom den självgranskning och övat upp sin jagtolkningsförmåga som jag 
talade om i förra avsnittet. Hon/han känner därmed till bekännelsens kraft 
och den smärta som är förenat med egots död. Men vägledaren känner också 

                                                      
70 I studien får begreppet ”pilgrim” en snävare betydelse än vad som är normalfallet i 
kristen föreställningsvärld. Normalt sett betraktas alla kristna som pilgrimer. Denna 
inskränkning av begreppet i studien följer av arbetets fokusering på andlig vägledning i 
disciplinen för andlig fördjupning, där ”pilgrim” får denna snäva innebörd. 
71 P 12/2: 42. 
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till den goda bekymmerslösheten som är förknippad med egots död, och har 
erfarit föreningen med Gud eller mötet med Gud i sitt hjärta. Vägledaren har 
uppnått självkännedom och vet sin sanna identitet.72 

Vägledarens hjärta är därför rent eller odelat, vilket gör att hon/han blir 
”genomskinlig” och Guds härlighet kan stråla obehindrat genom vägledarens 
kropp.73 Det är denna genomskinlighet, denna utstrålning, som gör att pilgri-
men intuitivt vet att vägledaren vet. Pilgrimen förstår att den här personen vet 
vem Gud är, hon/han äger ”gudskunskap” som här ska förstås som att hon/han 
känner (i fysisk, erotisk betydelse) Gud. Vägledaren är en manifestation av 
gudsälskaren, som identifierar sig med och blir identifierad med mentorsposi-
tionen.74 

En vägledare är trofast på så sätt att hon/han står emot impulsen att fly 
från svåra situationer. Trofastheten har sin förebild i munkens hänvisning till 
sin cell och är i sig en återspegling av trofastheten hos Gud.75 Viljan och kraf-
ten att stanna kvar där vägledaren är satt, tillhör ett av karaktärsdragen hos 
vägledaren. Trofastheten hänger på så vis samman med askesen, övningen i att 
avstå. Den hör också ihop med ett annat karaktärsdrag som är att kunna ba-
lansera mellan lydnad och frihet. Detta diskuteras i en av de texter som rör 
behovet av förnyelse inom den katolska kyrkan76: 

                                                      
72 P 2/2: 22, P 3/2: 15, P 4/2: 18, P 5/3: 46, P 9/3: 20, P 12/3: 31. 
73 P 2/1: 41. 
74 Det är så vägledare utses enligt tidskriften. Vägledare utser aldrig sig själva, och de 
utses inte heller av kyrkan. Det är pilgrimerna som ”känner igen” vägledarna. Det är 
alltså de som inte som kommit så långt på vägen som intuitivt förstår att någon har 
kommit längre. Tecknet är att inte bara en pilgrim utan flera söker sig till en specifik 
person för andliga råd, som därmed blir vägledare. (P 3/4: 55. Se också P 4/1: 53, P 
11/3: 53, P 13/2: 43.) I tidskriften råder den omvända ordningen: det är tidskriften 
som utser såväl gudsälskare som vägledare. Detta regelbrott i diskursen försöker Pil-
grim balansera genom att då och då försäkra att de av tidskriften utsedda vägledarna på 
olika sätt redan är anlitade och ansedda som vägledare, vid sidan av tidskriften (se till 
exempel P 1/1: 5, P 2/3: 36, P 3/4: 14, P 9/1: 31, P 13/1: 39). Genom att tidskriften 
själv förmedlar andlig vägledning identifierar sig tidskriften dessutom med mentorspo-
sitionen och konstrueras som vägledare, vilket möjliggör utövandet av pastoral makt. 
Pilgrim utövar alltså pastoral makt i formen av en avkroppsligad vägledare. Denna 
enligt disciplinen omöjliga situation kämpar tidskriften med på olika sätt (se till exem-
pel Halldorf 2008, s. 4: ”En tidskrift, liksom en bok, har sina begränsningar. Andlig 
vägledning sker med fördel i det personliga mötet. Minst lika viktig som tidskriften är 
därför den miljö som växt fram omkring Pilgrim på Nya Slottet Bjärka-Säby […]”). 
75 P 3/1: 26, P 3/3: 24, P 4/3: 26. I en artikel från 1997 uttrycks innebörden i trohet på 
följande sätt: ”’Förbli i cellen och cellen skall lära dig allt.’ Så länge vi lever frestas vi av 
trolöshet i olika former. När den första förälskelsen har bleknat och ingenting tycks 
hända i den andliga tillväxten. När monotonin tycks kvävande och de ’nya projekten’ 
utanför dörren lockar. […] då säger de erfarna vägledarna: fly inte! desertera inte! Då 
tar du bara demonen med dig. Den uthålliga troheten, däremot, rymmer en kraft som 
besegrar modlöshet, självömkan och klenmod.”, P 4/3: 29. (Min kursivering.) 
76 Samma text är också ett exempel på att den distans till institutioner som utmärker 
gudsälskare balanseras av en förståelse för behovet av kyrkan. Se kapitel 3, 
Gudsälskarens kännetecken, s. 63. 
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Att likväl hålla ut, inte överge sin kyrka, inte gå som en trotsig tonåring – då har 
man insett vem Kristus är. Och vem Kyrkan är. Man har funnit balansen mellan en 
upprätt frihet och den lydnad som inte är att förväxla med underdånighet.77 

Lydnad är en väsentlig del av förebildligheten, men dit hör också friheten och 
då främst friheten att gå emot och ibland rent av göra uppror mot stelnade 
kyrkoinstitutioner som glömt sitt uppdrag. Vägledaren vet så att säga när det 
är tid för vad.78 Det har med vägledarens ”urskillningsförmåga” att göra. 

En vägledare har slipat sin ”urskillningsförmåga”. Det betyder att hon/han 
kan skilja mellan olika tankar och deras ursprung, hon/han kan skilja mellan 
gott och ont, mellan Gud och djävul, genom att ha övat sig i jagtolkning. 

Den människa som har uppnått enkelheten äger förmågan att skilja mellan nödvän-
digt och överflödigt, huvudsak och bisak, hon äger en klarsyn med distans och 
överblick, som utan tvekan urskiljer det rätta sammanhanget.79 

För att nå hög urskillningsförmåga krävs just övning, oftast många år av övning 
i trofasthet, och vägledning. Vägledaren har på djupet umgåtts med de rätta 
texterna och låtit dem ”läsa sig själv”. På så sätt är vägledaren bekant både 
med meditation och kontemplation, och lever ett liv i retreatens tecken. I en 
kontinuerligt återkommande reträtt från världen har vägledaren transforme-
rats från pilgrim till gudsälskare genom strategierna och disciplinen i stort. 
Vägledaren personifierar – ja, till och med blir ett med – disciplinen. Allt som 
finns är sann andlig praktik realiserad genom disciplinen och verifierad av den 
diskursiva läran/kunskapen.80 

De människor som på detta sätt är förebildliga och dugliga som vägledare 
sägs vara få. Enligt tidskriften är de sällsynta och svåra att finna, i synnerhet på 
den offentliga arenan. De lever ett undandraget liv och räknar sig inte som 
betydande personer, precis som ökenfäderna med sina eremitliv. Detta under-
stryker på nytt att vägledarfunktionen inte är knuten till kyrkligt ämbete.81 

Samtidigt som vägledaren är en transformerad pilgrim förblir hon/han all-
tid en pilgrim. Detta förhållande har med målet att göra. Gudsskådandet är 
aldrig helt uppnåeligt.82 Även om vägledaren redan har vandrat genom askes, 
mörker, lidande och död till upplysning, genomlysning och gudskunskap, 
förblir hon eller han alltid en del av disciplinen. Det finns så att säga inget 

                                                      
77 P 2/4: 55. 
78 P 4/3: 5, P 12/4: 57, P 13/1: 50, P 13/2: 49, P 13/3: 49. 
79 P 6/4: 46. 
80 P 1/2: 53, P 3/1: 30, P 12/3: 33, P 13/4: 36–37. I serien ”Andliga föredrag” på Bjär-
ka-Säby i tidskriftens regi ges undervisning i ”andlig urskillning”, P 12/4: 57. 
81 P 1/1: 4, P 2/3: 37, P 3/4: 53, P 8/3: 26, P 12/2: 16. Se Gudsälskarens kännetecken, 
s. 63. 
82 Se ovan, Fenomenet andlig mognad, s. 89. 
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bortom disciplinen och inte heller någon egentlig vila inom ramen för andlig 
fördjupning. 

Pilgrimens kännetecken 

Pilgrimen karaktäriseras först och främst av längtan och törst. En pilgrim har 
”smakat” Gud och fått mersmak. Smaksensationen har uppstått i samband 
med läsning av någon av gudsälskarnas texter eller genom att pilgrimen mött 
en (manifestation av) gudsälskare i livet. Denna mersmak är en brinnande 
längtan som förtär om den inte får sitt adekvata gensvar. Den brinnande läng-
tan är enligt tidskriften inget annat än Gud som drar. För tidskriften är med 
andra ord pilgrimen en individ som Gud drar till sig, men som ännu inte hittat 
språk och form för att låta sig dras med.83 Följande text som beskriver skriben-
tens poetiska möte med Paulus, Thomas av Aquino och Mäster Eckhart ger 
ett exempel på detta: 

Jag bugar mig djupt för dessa tre gudsmän och säger på allas våra vägnar: ”Vi är 
några pilgrimer. Vårt problem är att vi vördar och älskar Gud, men vi känner Ho-
nom inte – med undantag för det som har berättats för oss, samt naturligtvis för-
nimmelsen av Närvaron, den som gör vår längtan än större.”84 

För att finna den språkliga form, genom vilken man verkligen kan dras med, 
behöver pilgrimen underkasta sig Gud. Men inte på vilket sätt som helst, utan 
just så som disciplinen föreskriver så som vägledarna bär den. Det måste alltså 
finnas en beredskap hos pilgrimen att ge upp sin egen tolkningsrätt och den 
egna kontrollen. Denna beredskap att överlåta sig förutsätter och är beroende 
av en annan beredskap, nämligen beredskapen att granska sig själv. Pilgrimen 
måste vara beredd att så att säga kliva in i sig själv och tolka sina motiv och 
tankar. En pilgrim arbetar ständigt med sig själv genom en oavbruten självana-
lys: 

Sker inga framsteg på andliga vägen menade Dorotheos att orsaken var brist på vak-
samhet. Med hjälp av vaksamheten kan människan gå Guds väg utan att förlora 
målet ur sikte.85 

Vägledaren är på så vis oundgänglig för pilgrimens resa inåt mot gudsskådan-
det, både genom sina råd och i sin förebildlighet. Däremot bör inte vägledaren 
kopieras, enligt tidskriften. Vägledarens uppgift är att visa på vägen, berätta 

                                                      
83 P 3/4: 5, P 4/1: 42, 46, P 11/4: 16, P 12/1: 6, P 12/4: 30, 36, 48, 54, P 13/3: 30. 
84 P 12/4: 59. 
85 P 13/1: 41. 
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om hur den ser ut och vad man kan förvänta sig. Men varje människas resa är 
unik. 

Gregorios är införstådd. Han vet så väl vilka frågor vi bär på – de är hans egna: ”Hur 
skall jag kunna ställa mig i samma led som de? Hur skall jag kunna efterlikna någon 
som är så väsensskild från mitt eget liv?” 

Men han har ett svar på sin egen – och vår – fråga: ”vi måste bli rörligare i vår 
tankeförmåga och mer skarpsynta”. Förebilderna är inte givna för att kopieras. De 
skänker konturer åt vägen. De får stigen att framträda i tydlig relief. Därefter är det 
upp till oss att avgöra hur vi följer den vägen.86 

Till vägledningen hör emellertid också överlåtelsen där kontrollen över en 
själv och tillvaron överlämnas till någon annan, den som besitter kunskapen 
och kontrollen – vägledaren. Vägledarens funktion är att peka på ”vägens kon-
turer” och därmed också att visa hur den inre resan bör gestaltas. Det gör talet 
om unicitet problematiskt. Det finns ett mönster att foga in sig i och som 
vägledaren förmedlar via disciplinen. Anpassning på ett unikt sätt försätter 
pilgrimen i en förvirrad situation. 

Är det kanske så att det djupast egna finns i det gemensamma, inte i det flyktiga 
och privata. Jag undrar om vi inte måste inse att ohämmad individuell frihet para-
doxalt nog skapar kopior medan lydnad och tillit är den mylla ur vilken original kan 
växa fram. Helgonens liv talar sitt tydliga språk.87 

Texten är ytterligare ett exempel på hur tidskriften ger begrepp nya innebör-
der. Det jag vill lyfta fram nu är den paradoxala beskrivningen av pilgrimen: 
hon/han förväntas vara/bli en unik kopia. En sådan beskrivning är förvisso 
motsägelsefull, men stämmer ändå väl överens med den fragmentariska blick 
som kännetecknar lärjungepositionen. Den förvirring som på det här sättet 
knyts till pilgrimen gör att mentorspositionen och lärjungepositionen bekräftas 
som sanna. Pilgrimens okunskap och fragmentariska blick gör att hon/han inte 
får ihop tillvaron – pilgrimen blir förvirrad. Vägledaren å sin sida behärskar 
tolkningen av tillvaron och får därför ihop det till synes motsägelsefulla, som 
till exempel att man kan vara både unik och en kopia samtidigt. Idén om en 
unik kopia förstärker således den pastorala maktstrategin. 

Om lydnad genom överlåtelse är ett karaktärsdrag som utmärker pilgrimen, 
är trofasthet och uthållighet två andra lika viktiga karaktärsdrag. Trohet gent-
emot både vägledare och disciplinen, men också mot den diskursiva läran och 
gemenskapen, på så vis att hon/han inte ger upp när det börjar bli svårt. Efter-
som vägen mot andlig mognad garanterat innebär svårigheter (eftersom den är 

                                                      
86 P 3/3: 36. 
87 P 4/4: 40. 
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förknippad med askes) krävs det av pilgrimen en vilja att stanna kvar.88 Till 
stöd finns emellertid diskursens tal om askes, det vill säga ett föregripet och 
kalkylerat motstånd på vägen, som diskursivt frambringar trofasthetens och 
uthållighetens nödvändighet. 

Det kan tyckas som att kraven på pilgrimen är omåttligt stora och att sko-
lan är hård, något som tidskriften explicit bekräftar. Men man ska även kom-
ma ihåg att siktet är högt ställt. Det handlar om inget mindre än människans 
gudomliggörelse eller förening med Gud. Eftersom det för pilgrimen är ett 
alltför bländande mål, uppmanas hon/han i stället att se på (manifestationer 
av) gudsälskare i form av vägledare. De blir den provisoriska mallen för vad 
som är möjligt; bilden (för att inte säga ikonen) som visar vart vägen leder när 
det mörknar. 

Människans mål är högt. Vi är destinerade för Gud. Vårt liv är ämnat att mogna till 
något stort. Tron strävar mot likhet med Skaparen. Men inte genom att vi kryper ut 
ur vårt eget skinn och blir någon annan. Tvärtom hjälper oss goda vägledare att nå 
vårt mål genom att bli oss själva, finna vårt jag, och så övervinna det som vill för-
vrida vårt sanna ansikte.89 

Det finns på så vis hela tiden stöd att hämta såväl hos vägledaren som i disci-
plinen.90 Det omöjliga blir därför inte omöjligt utan möjligt, inte minst genom 
den hägrande gemenskap av gudsälskare som man kan komma få del av om 
man bara bejakar sig själv som pilgrim. 

Former för andlighet i Pilgrim 
Efter den här genomgången av disciplinens olika delar, deras funktion och 
effekter, är det möjligt att ge ett svar på frågan om vilka sätt att vara andlig 
som tidskriften skapar. Med utgångspunkt i andlig vägledning som metod, 
tidskriftens huvudsakliga ärende, framträder två olika positioner möjliga att 
identifiera sig med: mentorspositionen och lärjungepositionen. 

Mentorspositionen innebär att ha överblick, kontroll och att besitta kun-
skap om såväl disciplinen som diskursen i stort. Till den positionen knyts en 
rad kännetecken genom subjektskonstruktionen vägledaren: förebildlighet, 
erfarenhet, trofasthet, urskillningsförmåga, förmåga att meditera och kon-
templera samt ett liv i retreatens tecken. Vägledaren är ett subjekt som är 
framme vid målet, men som ändå är på väg. 

                                                      
88 P 4/3: 50, P 11/4: 8, P 13/2: 49, P 13/3: 49. 
89 P 3/3: 4. Se också till exempel P 11/3: 48 och P 11/4: 31. 
90 Se till exempel P 6/1: 57: ”Retreaten är en plats där vår längtan efter Gud får stöd 
och vägledning.”. Retreater innehåller alltid vägledning enligt P 1/1: 28. 
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Lärjungepositionen innebär i tidigt skede fragmentarisk blick, avsaknad av 
kontroll, okunskap, lydnad och överlåtelse. Allteftersom lärjungen blir en del 
av diskursen nyanseras positionen till att innebära självkontroll och kunskap 
om okunskap. Till den positionen knyts en rad kännetecken genom subjekts-
konstruktionen pilgrim: längtan och törst; beredskap att ge upp sin tolknings-
rätt; beredskap att granska sig själv; unik formning enligt disciplinens mönster; 
trofasthet och uthållighet. Pilgrimen är ett subjekt som är på väg mot sitt 
autentiska jag och ännu inte är framme vid målet. 

Trofasthet är ett karaktärsdrag som delas av vägledaren och pilgrimen. Det 
korresponderar med den stora betydelse som troheten gentemot ett ursprung 
(och en äkthet) har inom ramen för diskursen. 

Tidskriften understödjer väsentligen två former av andlighet. Den ena präg-
las av att den andliga människan behärskar disciplinen i sin helhet, har inlem-
mats i diskursens kunskap och bekänner sig till dess sanning. Den andra präg-
las av att den andliga människan har gett sig i kast med att nå det mål som 
diskursen föreskriver utan att ännu behärska disciplinen eller ha del av diskur-
sens kunskap, men likväl önskar bekänna sig till dess sanning. 

För att sammanfatta skulle man kunna uttrycka det som att mentorn är den 
som disciplinerar lärjungen, medan lärjungen alltmer utövar självdisciplin. 
Mentorn upprätthåller på så vis ordningen och reglerna i förhållande till lär-
jungen, som i sin tur internaliserar dessa via jagtolkningen. 

Vägledaren som subjektskonstruktion representerar något verkligt stort och 
allomfattande – personen har skådat Gud och därmed fått kunskap om vem 
Gud verkligen är. På samma gång har vägledaren fått kunskap om vem hon 
eller han själv är, det vill säga sitt eget sanna jag. Pilgrimen som subjektskon-
struktionen innebär på motsvarande sätt något bristfälligt, att förtäras av läng-
tan efter Gud sådan som Gud faktiskt är, och på samma gång längta efter sin 
egen djupaste sanning. Det jag har försökt visa är att dessa former för andlig-
het som tidskriften möjliggör i sig är styrt av den disciplin som tidskriften ger 
uttryck åt, utifrån den kunskap och diskursiva sanning som diskursen repro-
ducerar. 

Eftersom disciplinen ”förväntar sig” att de individer som identifierar sig 
med mentorspositionen, och därmed konstrueras som vägledare, kommer att 
ge uttryck för skådandets ljus kommer detta att bli fallet. Och eftersom disci-
plinen förväntar sig att de individer som identifierar sig med lärjungepositio-
nen, och därmed konstrueras som pilgrimer, ska ge uttryck för förtärande 
längtan kommer också det att bli fallet. Denna beskrivning av diskursens per-
formativa kraft är inte ett sätt att förringa vägledares och pilgrimers upplevel-
se eller betydelse. Det är en beskrivning och utläggning av den logik som dis-
kursen utgör. 
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Disciplinens betydelse i relation till diskursformationen 
Låt mig till sist i det här kapitlet lyfta blicken och sammanfatta hur den disci-
plinära makten kommer till uttryck i tidskriften via pastorala maktstrategin 
samt hur disciplinen hänger samman med och påverkar diskursens kunskap 
och diskursiva sanning. Syftet är att visa hur disciplinen och disciplineringen 
hänger samman med diskursformationen som beskrevs i förra kapitlet. Som 
jag skrev i kapitel 2 har jag skiljt granskningen av formationen från gransk-
ningen av strategierna för att kunna tydliggöra kunskapsproduktionen respek-
tive dess materialisering via strategierna. I realiteten hänger de samman och är 
olika delar av samma sak: diskursens formering. 

Disciplinering av individer 

Den pastorala maktstrategin är fundamental i disciplinen för andlig fördjup-
ning eftersom utövandet av pastoral makt visades vara nödvändig för forman-
det av mentorspositionen och lärjungepositionen och därmed också för sub-
jektskonstruktionerna vägledare och pilgrim. 

Strategins fundamentala innebörd kan exemplifieras och förtydligas i en 
bild där det som beskrivits placeras in i teorikapitlets (kapitel 2) resonemang 
kring den disciplinära maktens funktion att övervaka och normalisera:  

 

 

Figur 2: Disciplinering av individer 

Vägledaren observerar individen (1 Observation). Observationen sker framför 
allt genom den andliga vägledningens samtal: vägledaren lyssnar, ser och kän-
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ner in pilgrimen. Fokus är individens inre liv, men till det hör också vad indi-
viden prioriterar och hur hon/han lever i sin vardag, inte minst hur och vad 
kroppen gestaltar av det inre livet. Följande frågor ledsagar därför rimligtvis 
observationen: Vad tänker hon? Vad gör hon? Hur beter hon sig? Hur mår 
hon? Vad säger hon? Vem är hon? Observationen möjliggörs genom att indi-
viden blottlägger sig själv – hon/han vittnar om sitt inre och bekänner sitt jag. 

Vägledaren dokumenterar observationerna (2 Dokumentation), kanske ge-
nom anteckningar på ett papper eller bara genom att lägga på minnet. Det 
steget är viktigt för att gradvis kunna leda pilgrimen rätt. Här har vägledaren 
också tillgång till tidigare dokumentation genom gudsälskares texter. Dessa 
texter är i sig nedtecknade berättelser och vittnesbörd och/eller slutsatser 
dragna ur observation av sig själv eller andra. 

Ur dokumentationen av gudsälskare och individen extraheras kategorier för 
pilgrimens andliga tillstånd samt normer för vad individen bör sträva efter (3 
Normer och kategorier). Exempel på kategorier i Pilgrim är andlig mognad, 
askes, olika laster och dygder, skådande osv. Utifrån dessa kategorier kan nor-
mer formuleras för diskursen. Exempel på normer är vad som är äkta och 
falskt, vad som är gott och ont osv. 

Genom inplacering av individen i kategorierna, det vill säga genom att ka-
tegorisera individen, framträder kunskap och sanningen om pilgrimens andliga 
status (4 Kunskap/sanning om individen). ”Du befinner dig här på den andliga 
mognadens väg”, ”De laster du kämpar mot är dessa”, ”Det du nu övar dig i är 
dygden uthållighet”. Vägledaren väljer i hur hög grad sanningen ska förmedlas 
till pilgrimen beroende på vad individen just nu förmår ta till sig och bära 
enligt vägledarens uppfattning. Sanningen levereras stegvis allteftersom rela-
tionen till vägledaren stabiliseras och pilgrimen får insikt i disciplinen. 

De extraherade normerna gör det möjligt att bedöma individens andliga 
liv: vad är äkta och vad är falskt, vad är gott och vad är ont av det som pågår? 
Genom att applicera normer hämtade ur vittnesbörden kan normaliserande 
omdömen fällas, det vill säga vägledaren kan urskilja vad som är normalt och 
inte normalt i pilgrimens andliga praktik (5 Korrigering av individen): ”Detta 
är vad som pågår i dig just nu”, ”Det är normalt att du känner så här”. 

De normaliserande omdömena är en form av korrigeringar av tankar och 
kroppshållningar i andlig praktik. Vad behöver förändras i en människa liv för 
att hon ska leva efter den standard och de normer som diskursen kräver eller 
förväntar sig? Korrigeringar kan förmedlas genom påståenden av arten: ”Så ska 
du inte tänka”, ”Det där bör du arbeta bort på det här sättet”. Med andra ord 
blir omdömena i sig själva till råd om hur pilgrimen bör ta sig vidare för att nå 
djupare i sitt andliga liv. Efter att dessa normaliserande uttalanden fällts följer 
observation på nytt och cirkeln upprepas. 

Dokumentationen handlar om att notera vem individen är. Till sin hjälp 
har vägledaren – som redan påpekats – tidigare dokumentationer av gudsäls-
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karna, som anger normerande kategorier för disciplinen för andlig fördjup-
ning. Här finns kopplingen till den kunskap och sanning som formationen 
Pilgrim gör möjlig. Kunskapen och den diskursiva sanningen som diskursen 
producerar innehåller en diskursiv lära om andlig mognad och om en andlig 
underström/gudsälskare samt kunskap om andlig praktik. Ur denna kunskap, 
via texter, hämtar vägledaren underlag för såväl kategorier som normer för att 
kunna berätta sanningen om pilgrimens andliga situation. 

Eftersom varje individ i någon mening tillför uppgifter till kunskapen gör 
det att kunskapen i sig är en levande massa. För varje ny pilgrim tillfogas ytter-
ligare kunskap till diskursens kunskap. På så sätt rubbas och förändras kunska-
pens innehåll successivt. Det ger i sin tur underlag för viss modifiering av 
normer och kategorier. Denna påverkan är dock inte särskilt stor i disciplinen 
för andlig fördjupning eftersom den bygger på ett bevarande av ursprunglighet 
som garanterar äkthet och sanning. 

Kunskapen skulle kunna förändras i högre grad om disciplinen, och diskur-
sen, hyste ett större mått av tilltro till nya (eller icke-traditionella) sätt att 
gestalta andlig mognad. Men i disciplinen handlar friheten om en befrielse 
från ytliga val. Mognad handlar i sin tur om att erkänna ett större beroende, 
vilket granskningen visat. Kunskapen blir därför tämligen intakt, vilket inte är 
detsamma som att säga att det är samma kunskap och andlighet i dag som på 
ökenfädernas tid. Här finns en tydlig diskrepans mellan granskningens resultat 
och tidskriftens självbild; tidskriften uppfattar sig själv just som förvaltare av 
denna äkta kunskap och andlighet från den tidiga kyrkan. 

Disciplinens relation till diskursens kunskap och sanning 

Med den här genomgången ville jag visa på det liv, den dynamik, som tidskrif-
ten utgör och är en del av. En dynamik som är lika kraftfull som undflyende 
och svårfångad. Min föresats har varit att försöka beskriva diskursen så att dess 
egen gestalt inte förloras ur sikte, samtidigt som valda delar av dess tvetydiga 
dynamik blottläggs. Men hur förhåller sig disciplinen andlig fördjupning till 
diskursformationen som den beskrevs i förra kapitlet? En förbindelse har re-
dan visats i figur 2 (s. 113). Men sambandet kan också illustreras enligt följan-
de bild: 
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Figur 3: Disciplinens relation till diskursens kunskap och sanning. 

Ur kunskapen och den diskursiva sanningen (1 Diskursens kunskap & sanning) 
hämtas det fenomen och mål som disciplinen kretsar kring och vill göra möj-
ligt att uppnå. Fenomenet i disciplinen för andlig fördjupning är andlig mog-
nad (2 Fenomenet andlig mognad). Till fenomenet knyts en rad metoder som 
enligt disciplinen gör det möjligt att uppnå andlig mognad. De två mest fram-
trädande metoderna i Pilgrim är askesen och den andliga vägledningen (3 
Askes & andlig vägledning). 

Eftersom andlig vägledning tillhör tidskriftens huvudärende granskades de 
strategier som konstituerar den metoden närmare: den pastorala maktstrategin 
och jagtolkningen (4 Pastorala maktstrategin & jagtolkningen). Båda dessa 
strategier ger upphov till mentorspositionen och lärjungepositionen, även om 
den pastorala maktstrategin föregår jagtolkningen (5 Mentorspositionen & 
lärjungepositionen). Positionerna föreskriver såväl förhållningssätt som känne-
tecken och upplevelser hos enskilda subjekt och i relation till varandra. När 
enskilda individer identifierar sig eller blir identifierade med positionerna, 
konstrueras subjekten vägledaren och pilgrimen (6 Vägledarkonstruktionen & 
pilgrimskonstruktionen). Dessa konstruktioner bidrar med ytterligare kunskap 
till diskursen om andlig mognad. 

På detta sätt hänger disciplinen samman med och relaterar till diskursfor-
mationen och dess kunskaps- och sanningsproduktion. Den abstrakta kunska-
pen realiseras och reproduceras genom den andliga praktiken som disciplinen 
reglerar.
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5 Sociala kategoriers innebörd 

I tidskriften finns ytterst få explicita diskussioner kring de sociala kategorier 
som den här studien avser att granska närmare: kön, sexualitet, etnicitet och 
klass. Frågan är om sådana sociala kategorier över huvud taget spelar någon 
roll i Pilgrim? Enligt följande text är svaret nej: 

Jag har intryck av att många av de debatter som äger rum inom kyrkan kring frågor 
som påvedömet, kvinnliga präster, celibatet, homosexualitet, preventivmedel, abor-
ter och dödshjälp pågår främst på det moraliska planet. Där strider olika fraktioner 
om vad som är rätt eller fel. Men den striden försiggår ofta fjärran från erfarenhet 
av Guds första kärlek som ligger till grund för alla mänskliga relationer. Ord som 
moderat, reaktionär, konservativ, liberal och kommunist används för att beskriva 
människors åsikter, och många diskussioner liknar mera politisk maktkamp än and-
ligt sanningssökande.1 

Tankegången i resonemanget tycks vara att frågan om andlig mognad och 
vägen dit är något som inte har med sociala kategorier att göra. Debatter om 
innebörden i till exempel kön och sexualitet förläggs till den moraliska dimen-
sionen. Idén tycks vara att skilda åsikter i moralfrågor leder till oönskade frak-
tioner och uppslitande konflikter inom den kristna kyrkan. Sådan splittring 
leder både kyrkan och teologin bort från sin huvuduppgift, nämligen att för-
ena människor på djupet genom andlig vägledning.2 

En av utgångspunkterna för den här studien är emellertid att sociala kate-
gorier alltid har en avgörande betydelse (precis som en annan utgångspunkt är 
att exkluderingsreglerna alltid spelar en betydelsefull roll). Till skillnad från 
tidskriftens självuppfattning utgår den här studien alltså från att sociala kate-
gorier i form av kön, sexualitet, etnicitet och klass har betydelse för såväl di-
sciplinen för andlig fördjupning som diskursen i sin helhet. De har betydelse 
för det ”andliga sanningssökandet”. Studien är med andra ord framme vid den 
fördjupade granskningen av subjektsförståelsen i tidskriften där innebörden i 
analyskategorierna kön, sexualitet, etnicitet och klass i tidskriftens framställ-
ning av andlighet undersöks. 

                                                      
1 P 1/1: 41. Se också P 4/3: 9. 
2 Genom denna logik faller även moralfrågor (förutom sociala kategorier) helt utanför 
diskursens ramar enligt dess självbeskrivning. 
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Kategoriseringar relaterade till kön 
Kön är den av de valda sociala analyskategorierna som är mest närvarande i 
tidskriftens olika texter. Både Gud och människor kategoriseras som antingen 
man eller kvinna, framför allt genom pronomina ”han” och ”hon”.3 Men vad 
betyder det att vara man respektive att vara kvinna, att kategoriseras som 
”han” respektive ”hon”, i Pilgrim? Vilken förståelse av könen framträder? Hur 
framställs relationen mellan könskategorierna? 

Innan jag går vidare till granskningen av kategoriseringar relaterade till kön 
respektive sexualitet och innebörden i dessa behöver något sägas om den insti-
tutionella nivån.4 Institutionellt stöd för en kategorisering ges när människor 
sorteras direkt genom kategoriseringarna. Ett sådant exempel är retreater av-
sedda enbart för män eller enbart för kvinnor: 

WETTERSHUS RETREATGÅRD 
(mellan Huskvarna och Gränna) 
Tema: ”Männen omkring Mästaren” 
Pris: 1.400 kr 
Retreatledare: Peter Halldorf 
(Retreaten är endast öppen för män)5 (Min kursivering.) 

PILGRIMS RETREATER PÅ NYA SLOTTET BJÄRKA-SÄBY 
17–20 januari 
GUDS MODERSHJÄRTA 
Retreat för kvinnor 
Inga-Märtha Ericsson 
1 500 kr6 (Min kursivering.) 

Det totala antalet annonserade retreater för män är ungefär lika många som 
för kvinnor.7 Om man däremot tittar på annonserade retreater som arrangeras 

                                                      
3 Personerna i treenigheten får alla nästan uteslutande pronomenet ”han”, även om 
några problematiseringar kring gudsbild och att Gud inte ”har” något kön förekommer. 
Se t ex P 2/4: 25. 
4 I teorikapitlet beskrevs Yuval-Davies åtskillnad mellan fyra olika analysnivåer: den 
organisatoriska, den intersubjektiva, den erfarenhetsmässiga och den representativa 
nivån. I samband med det fastställdes att studien i den här avhandlingen sker på den 
representativa nivån, men att den organisatoriska nivån berörs när texten ger det vid 
handen. (Se kapitel 2, Analysnivåer, s. 44.) Så är fallet när det gäller kategoriseringar 
kopplat till kön. 
5 P 2/2: 54. 
6 P 8/3: 56. 
7 Retreat för män: P 6/3: 62, P 8/3: 61, P 12/1: 53, P 12/3: 52, P 12/4: 54, P 13/3: 56, 
13/4: 54. Retreat för kvinnor: P 3/4: 60, P 4/3: 60, P 6/1: 62 , P 6/2: 58, P 6/4: 62, P 
7/2: 62, P 8/3: 61, P 9/3: 62. 
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av Pilgrim, anordnas fler för män än för kvinnor.8 Att människor differentieras 
utifrån kön i förhållande till en del retreater visar att kön är en kategori som i 
högsta grad är i funktion på den institutionella nivån. Själva förekomsten av 
könsordnade retreater berättar att kön har betydelse för andlighet. 

Ett annat exempel på institutionell differentiering utifrån kön är när olika 
aktiviteter arrangeras för män respektive kvinnor under en resa: 

Klosterresa till Egypten 
28 OKT – 4 NOV ALT. 11 NOV 
[…] Första veckan finns möjlighet för både män och kvinnor att bo på St Paulos-
klostret vid Röda havet. […] 
Andra veckan fortsätter endast kvinnor till den stilla, ekologiska stranden Basata där 
vi får vila och lyssna till vågorna från stranden. […]9 (Min kursivering.) 

Texten är ytterligare en illustration av att kön och andlighet är förbundna med 
varandra, genom differentiering av kön på institutionell nivå.10 

Att sociala kategorier inte har någon central betydelse för tidskriftens ären-
de är alltså mer eller mindre korrekt i fråga om betydelse på den organisato-
riska eller institutionella nivån (även om annonserna visar att det inte stämmer 
fullt ut ens på den nivån). På den representativa nivån blir dock bilden en helt 
annan. 

Kännetecken kopplade till kategorin ”kvinna” 

Vilka kännetecken och förhållningssätt tillskrivs då kategorin ”kvinna”? Låt 
mig börja med en text som uttrycker viss ambivalens: 

Vänskap blir inte till utan risker, utan modet att utlämna sig själv, mista sitt själv. 
Det vill till mer än flit i skolbänken. Vill till den förtrolighet, nakenhet och hängi-
velse som är de gnistrande infattningarna i trons pärla. 

                                                      
8 En retreat anordnas för kvinnor under den undersökta perioden 1994-2006, den som 
återges i ena texten. För män anordnas fyra retreater under samma period. Antalet 
könsdifferentierade retreater i Pilgrims regi är alltså inte stort, men finns. Fenomenet 
dyker upp först 2005 och framåt för män, den enda retreaten för kvinnor anordnades 
2001. 
9 P 13/3: 57. 
10 Exempel på institutionellt stöd av kategoriseringen kön har jag bara funnit i relation 
till den andliga praktik som retreater utgör (resan beskrivs som en ”retreatresa”). Några 
liknande institutionellt uppburna differentieringar utifrån kategorierna sexualitet, 
etnicitet och klass har jag inte funnit. När det gäller tidskriftens artiklar har jag inte 
funnit något sådant institutionellt stöd över huvud taget. Det finns exempelvis inga 
särskilda spalter där bara kvinnor skriver eller särskilda ämnen som kräver viss etnisk 
tillhörighet för att vara kvalificerad som skribent etc. 
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Det sägs att sådana egenskaper mer hör till det kvinnliga. I så fall borde själen 
vara av kvinnlig natur. Kanske är det därför många av de [sic] som skriver eller 
skildras i de följande texterna är kvinnor.11 

I texten kan man märka en viss tvekan att uttala sig om ”det kvinnliga” och 
kvinnor: ”det sägs att”, ”kanske är det därför”. Ordvalet öppnar för möjlighe-
ten att kännetecknen – som förtrolighet, nakenhet och hängivelse – inte 
oproblematiskt måste knytas till kategorin kvinna. Tvivelsmålen är emellertid 
inte så stora att idén om en förbindelse mellan vissa kännetecken och katego-
rin inte kan dryftas. Under den oklara positioneringen finns en förförståelse av 
något som kan benämnas ”kvinnlig natur”. 

Till sådana kategoriala särdrag (”kvinnlig natur”) hör även intuition: 

Pilgrim: Kan man i det här sammanhanget tala om intuition? 
Per Åkerlund: Ja, när det gäller en moralisk aspekt på det hela, huruvida det är 

en skojare eller ej jag möter, så tycker jag att mitt umgänge med kvinnor – det vill 
säga, framför allt mitt umgänge med min fru! – ger vid handen att hennes intuition 
många gånger är vida överlägsen mitt omdöme, som är mer präglat av förnuftet och 
rationella bedömningar. Medan den intuition hon har – där resultatet visar sig först 
efter ett tag – och som uttrycker sig i att hon kanske säger ”nej, det här känns inte 
rätt”, visar sig vara klockrent rätt även om hon inte kunde ge skäl för att hon kände 
så. Så intuitionsbegreppet behöver man också använda i det här sammanhanget. 

Samuel Rubenson: Ja, men det är ändå ett problematiskt begrepp. Det är så 
många som i dag känner för det ena och det andra. Om detta som de känner för är 
deras intuition så leder den ju bevisligen fel många gånger. 

Per Åkerlund: På något sätt hänförs ju intuitionsbegreppet, så som jag använder 
det, till ett annat ord, nämligen klokhet. Klokhet är just förmågan att i moraliska 
skeenden se vad som är rätt och fel. 

[…] Samuel Rubenson: Jag tänker på Johannes Cassianus, som förde vidare un-
dervisningen från ökenfäderna, och för vilken urskillning är ett centralt begrepp.12 

Resonemanget är ett exempel på hur olika typer av förhandlingar kring be-
grepps innebörd och betydelse pågår i tidskriften. Under samtalets gång 
kommer egenskapen intuition att knytas till klokhet och till och med urskill-
ningsförmåga. I kapitel 4 beskrevs hur urskillningsförmåga är ett kännetecken 
som tillskrivs mentorspositionen. När ett kännetecken på det här viset kopplas 
samman både med kategorin kvinna och mentorspositionen sker något avgö-
rande i diskursen. Att vara kvinna får därigenom en starkt positiv konnotation. 
Till detta återkommer jag, men det finns fler kännetecken och förhållningssätt 
som anses utmärka kvinnan. 

                                                      
11 P 2/4: 5. 
12 P 6/1: 21–22. 
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En av de saker som gjorde att jag kom igenom min barndom tror jag var farmors 
blick. […] Hon var vallonska, brunögd, svarthårig, det hade hunnit bli vitt då. 
Kvick, varm, intelligent, och hon var i farten hela tiden. Men när jag som barn kom 
till deras hus, satte hon sig vid bordet, hur mycket hon än hade att göra. Så såg hon 
på mig och sa: ”Du lilla!” Och det var inga avsikter i det, utan en sorts förundran. 
Dels fick man plats i den blicken med allt man hade inom sig, och så var man 
märkvärdig. Man var någon som var värd att förundra över. Då blev man också det. 
Jag tror det är precis som du säger: de som kan bevara den blicken är också med 
och upprättar något hos andra.13 

Texten om skribentens farmor innehåller dels en etnisk beskrivning – hon var 
vallonska – och dels en kroppslig beskrivning – hon var brunögd och svarthå-
rig, även om det hunnit bli vitt vid tidpunkten för händelsen.14 Men det är 
framför allt de övriga kännetecknen, och förhållningssätten, som är intressan-
ta: hon är kvick, varm, intelligent, i farten, tar sig tid, ser på barnet med en 
omslutande blick. Fram träder en bild av en människa, en kvinna, som tar sig 
tid med andra även om det innebär att hon måste åsidosätta sina egna aktivite-
ter och behov. Liknande kännetecken förknippas med kategorin i följande 
text: 

Dofterna från köket är inbjudande, men det är något annat som drar: det är själva 
Kristusdoften. Hon som i detta hem kallas ”mamma” är omslutande utan att för-
kväva. Han som kallas ”pappa” är angelägen att ställa de allvarliga och riktiga frå-
gorna som tvingar samtalet under ytan. Det är djupet som är närmast hjärtat, ytan 
är egentligen långt borta.15 

Till kännetecken på kvinna hör att ”vara omslutande utan att förkväva”. Så 
kan man också beskriva farmodern i förra exemplet. Att se, men också lyssna, 
hör till de utmärkande dragen hos kategorin kvinna. En intressant skillnad görs 
mellan kvinnan och mannen – hon omsluter och han ställer de allvarliga frå-
gorna. Det är en fördelning som kan förstås utifrån förhållningssätt som till-
skrivs kategoriseringarna kvinna respektive man i tidskriften. Hon relaterar i 
första hand till andra genom passivt mottagande, genom att finnas där till 
hands för andra.16 Han relaterar i första hand till andra genom aktivitet, ge-
nom att ställa frågor men också ifrågasätta det som samtalet rör sig kring. Att 
finnas till för andra är ett starkt kvinnodrag i tidskriften: 

Den kärleksfulla modern som aldrig unnar sig något själv, som ständigt finns där för 
de små barnen som inte ens låter henne vara ifred på toaletten, har omedvetet 

                                                      
13 P 7/4: 27. 
14 ”Skribenten” är i själva verket deltagare i ett samtal. 
15 P 11/3: 34–35. 
16 Även lyssnande rymmer naturligtvis ett mått av aktivitet, här är det emellertid 
kontrasten mellan att lyssna och fråga som jag vill framhäva. 
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stickat en bra bit på martyrkronan. I Kristi efterföljd fortsätter hon i all oändlighet 
att ge barnen kärlek, även om krafterna tryter ibland.17 

Till sist behöver något sägas om innebörden i intelligens i förhållande till kate-
gorin kvinna. När intelligens tillskrivs kvinnor i tidskriften handlar det ofta om 
att göra rätt prioriteringar (vilket i någon mån också relaterar till intuitionen). 

Trots att hon var kvinnlig pionjär och ensam i Uppsalas akademiska värld med sina 
tankar, behöll hon sin klara blick: ”Bildning är en ytterligt tunn miljögiven fernissa 
över alla de omedvetna djupen i en människosjäl. Viktigast av all bildning vore ge-
nomlysthet just av denna undermedvetna strålning, som inte filosofin räknar med 
och som psykologien [sic] aldrig kan reda upp. Bildningsmedlet: meditation, 
bön.”18 

Förmågan att kunna urskilja vad som är viktigt och sant knyts återigen till 
kategorin kvinna. Att göra rätt prioriteringar är en väsentlig del av disciplinen 
för andlig fördjupning och det tycks som att kvinnor på ett särskilt sätt besit-
ter den förmågan. Beskrivningen av kategorin blir emellertid något motsägel-
sefull. Om meditation och bön är den rätta prioriteringen – hur ska man då 
hinna vara till för andra? Sådana motstridiga budskap är en del av diskursen, 
vilket jag redan berört. 

Vilka kännetecken och förhållningssätt kopplas sammanfattningsvis till ka-
tegorin ”kvinna” i Pilgrim? Hittills har granskningen gett följande: mod att 
utlämna sig, mod att mista sig själv, förtrolighet, nakenhet, hängivelse, intui-
tion, klokhet, urskillningsförmåga, kvickhet, värme, intelligens, seende, 
omslutande och med förmåga att göra riktiga prioriteringar. Implicit finns 
också egenskaperna: känslosam, lyssnande och beredskap att åsidosätta sig 
själv. 

Kännetecken kopplade till kategorin ”man” 

Förra avsnittet visade att kategorin kvinna är något som på olika sätt aktivt ges 
innebörd i tidskriften. Det gäller inte i samma utsträckning i förhållande till 
kategorin ”man”. Jag har bara funnit två tydliga exempel på texter som beskri-
ver vad som särskilt utmärker kategoriseringen man. 

Den första texten där kategorin man specificeras är hämtad från reflektio-
ner under en tågresa. Resenären sitter och läser om Kain och Abel i bibeln. 
Berättelsen leder resenärens tankar till barndomens erfarenheter av brottning 
och kamp: 

                                                      
17 P 6/4: 31. 
18 P 7/1: 54. 
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[M]usklerna i nacken spänns lite och jag förstår att musklerna i min kropp ännu 
minns sådana kamper. Minsta anspelning på att den ene kunde tänkas vara starkare 
än den andre ledde förr eller senare fram till en brottningskamp. Som svar på en så-
dan försåtlig fråga slog jag en gång en pojkes huvud med sådan kraft mot golvet att 
jag vagt kan höra det dunket ännu. Det hörs fortfarande på platser där jag, i egen-
skap av vuxen man, umgås, jämför mig och tävlar. Ty, varhelst två eller tre män är 
församlade så rangordnar de sig i komplicerad tävlan. På intellektuella och konst-
närliga arenor dunkas det också huvuden.19 

Brottningskampen mellan resenären och en annan pojke i barndomen blir i 
texten en bild för hur män i allmänhet uppför sig och är. Att vara man inne-
bär att jämföra sig med andra och tävla. Uttrycket ”ty, varhelst två eller tre 
män är församlade” anspelar på bibelordet ”Ty där två eller tre är samlade i 
mitt namn är jag mitt ibland dem”.20 Det gör att lika säkert som det är att 
Gud (Jesus) finns där två eller tre människor är samlade, lika säkert är det att 
när två eller tre män är samlade så rangordnar de sig i ”komplicerad tävlan”. På 
vilket sätt dessa tävlingar är komplicerade anges inte, men kanske kan man 
utläsa att det har att göra med att vuxna män till skillnad från unga pojkar inte 
tar till handgripligheter utan tävlar på en intellektuell och konstnärlig arena. 
Kategorin man, att vara man, har därför inte något primitivt över sig utan är 
ett sofistikerat tillstånd. 

Det mer sofistikerade som ett kännetecken på man kom också till uttryck i 
två av texterna som beskrev kvinnans attribut. I den ena texten beskrevs sam-
talsdeltagarens frus intuition som ”vida överlägsen mitt omdöme, som är mer 
präglat av förnuftet och rationella bedömningar”.21 I den andra texten fram-
ställdes ”han som kallas ’pappa’” som ”angelägen att ställa de allvarliga och 
riktade frågorna som tvingar samtalet under ytan”.22 Kategorin man präglas av 
förnuft och omdöme. Det gör att män förmår att ställa ”riktade frågor”. 

Det finns ytterligare en text där kategorin man respektive kvinna på ett ex-
plicit sätt tillskrivs olika kännetecken och förhållningssätt: 

Att läsa är som regel mindre krävande än att lyssna. Man kan se detta vid frukost-
bordet då mannen sitter djupt försjunken i morgontidningen istället för att aktivt 
lyssna till sin fru och sina barn och delta i samtalet kring bordet. […] 

Om vi utvecklar sammanhanget från frukostbordet, där hustrun till slut påpekar 
för sin man att han inte lyssnar, så kanske han svarar: ”Det är klart att jag lyssnar.” 
När hon då ber honom återge vad de samtalat om, kan han förvånande nog återge 

                                                      
19 P 3/3: 17. Här finns ett feltryck i originalet. Meningen börjar med ”L”, men sedan är 
det tomt fram till ”usklerna”. Eftersom det är uppenbart att det är ordet ”musklerna” 
som åsyftas har jag därför infogat ett ”M”. Betydelsen i texten påverkas emellertid inte, 
såvitt jag kan förstå, av denna justering från min sida. 
20 Bibeln, Matt 18:20. 
21 P 6/1: 21–22. 
22 P 11/3: 34–35. 
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grundläggande fakta från den övriga familjens konversation. Med lite uppmärksam-
het har han lyckats registrera vad samtalet rört sig om. Men vad hans hustru söker 
är inte sammanfattande information utan hans fulla närvaro och gemenskap. Det-
samma gäller för läsningen av Guds ord, då Gud genom sitt ord ger sig själv till oss 
och bjuder oss in i sin gemenskap.23 

Texten visar hur Gud helt oproblematiserat kategoriseras som man, något 
som är genomgående i hela tidskriften. Men vad som är ännu mer intressant 
här är hur man och kvinna definieras utifrån respektive aktivitet, samt att 
kategorin man associeras med dåligt lyssnande. 

En man är någon som riktar sig ”utåt”, mot det omgivande samhället och 
världen i stort. En kvinna däremot riktar sig ”inåt” mot familjen och de behov 
som finns där. Kvinnan är den som självklart, och i texten okommenterat, 
finns till för andra. Mannen däremot finns till för sig själv och sitt eget behov 
av att ta reda på vad som hänt i världen sedan dagen innan. Till kategorin man 
knyts förmågan att uppfatta information och fakta, och kunna återge det mest 
grundläggande i dem. Denna kapacitet och förmåga gör dock att mannen blir 
frånvarande i gemenskapen. Han ägnar sig åt passivt lyssnade, inte aktivt som 
kvinnan eller hustrun. 

De kännetecken som knyts till man i texten, blir till hinder för män att vara 
andliga. Tidningsläsandet kan förstås som en fråga om bildning, något som 
inte är negativt i och för sig men som inte kan uppväga en djupare andlighet. 

Säga vad man vill om Paulus, men inte framstår han som en svag person! Namnet 
Paulus lär visserligen betyda ”den lille”, och jag tänker mig gärna att smeknamnet 
anspelar på en ganska modest fysik. Hans styrka var hur som helst i första hand inre 
egenskaper som beslutsamhet, boklig bildning och intellektuell briljans – men inget 
av detta var i sig exceptionellt om det inte hade varit för den enorma andliga smör-
jelse som Gud anförtrodde honom. Som kyrkans förste och störste teolog fick han 
nåden att se in i och sedan auktoritativt formulera mysterier som aldrig uppenba-
rats förut.24 

Om bildningen paras med en djupare andlighet kommer man alltså nära det 
manlighetsideal som den store bibliske auktoriteten Paulus representerar. 

Sammanfattningsvis kopplas alltså följande kännetecken och förhållnings-
sätt till kategorin ”man” i Pilgrim: jämförelsebehov, tävlingsinstinkt, intellekt, 
förnuft, rationalitet, allvarlighet, förmåga att ställa riktade och djupa (det vill 
säga viktiga) frågor, utåtriktning, självupptagenhet, förmåga att sortera i fakta, 
bildning, frånvaro, beslutsamhet. 

                                                      
23 P 7/1: 31–32. 
24 P 13/4: 25. 
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Relationen mellan kategorierna ”kvinna” och ”man” – 
heterosexualitet 

I tidskriften kompletterar mannen och kvinnan varandra genom att tillskrivas 
dessa olika och sinsemellan uteslutande kännetecken respektive förhållnings-
sätt.25 Åtskillnaden mellan de två kategoriseringarna stöds och förstärks av 
heterosexualiteten, det vill säga den kategorisering kopplad till sexualitet som 
dominerar i tidskriften. Heterosexualitet är både en given förförståelse i tex-
terna och en produkt av desamma. Män åtrår kvinnor och kvinnor åtrår män, 
så ser mönstret ut. 

Det är något unikt med detta att en man och en kvinna kan känna sig dragna till 
varandra. Kalla det projektion om du vill, peka på den biologiska instinkten, eller ta 
till en metafor som Amors pilar. Hur man än beskriver det kvarstår faktum att man 
kan upptäcka en kraft och en djup vishet i de manliga och kvinnliga längtansturer-
na. […] Det mest fullödiga uttrycket för detta är äktenskapet, där de älskande ger 
sig in på att utforska den fysiska, känslomässiga och andliga närhetens topografi un-
der loppet av ett helt liv.26 

Den naturliga formen, eller ”mest fullödiga uttrycket”, för mannens och kvin-
nans ömsesidiga attraktion är äktenskapet. Den livslånga relationen mellan 
man och kvinna blir en motbild till samtiden som präglas av trolöshet och 
ständig förändring. Men åtrån mellan man och kvinna fyller en större funktion 
än så. Den är både ett tecken på och en beskrivning av relationen mellan Gud 
och människa.27 Åtrå är en av heterosexualitetens komponenter, så också i 
relationen mellan människa och Gud. Det är till och med så att den erotiska 
aspekten av heterosexuella relationer kan ersättas av relationen till Gud: 

På ett sätt är det kanske lättare i celibatet att lära känna sexualitetens djup. Den 
sinnliga och känslomässiga glädjen i äktenskapet – som i sig själv är god om den 
brukas rätt – kan bli något som döljer det djupa. Det allra djupaste i sexualiteten är 
ju vårt behov av den ende ”andre” som kan uppfylla oss helt: Gud. Äktenskapet är 

                                                      
25 På den representativa nivån framträder alltså en så kallad komplementär förståelse 
av könen (se också P 2/4: 18, P 6/3: 49, P 13/1: 14). Kännetecken och förhållningssätt 
ses som komplementära: kvinnan utmärks av specifika kännetecken som mannen inte 
utmärks av och vice versa, tillsammans utgör de mänskligheten. Dessa komplementära 
olikheter är en fundamental ordning nedlagd i skapelsen av Gud (P 13/1: 33: ”Gud är 
ännu den som såg vår ensamhet, som har skapat, tror på och vill komplement av man 
och kvinna.”). Den komplementära tanken tar sig uttryck i Pilgrim genom att det är 
möjligt att ringa in och skilja på dessa kategorier. 
26 P 2/4: 16. Se också P 11/4: 31. 
27 Se till exempel P 8/2: 17: ”Gud har ingått en kärleksrelation till människan, en rela-
tion så djup att han ständigt på nytt liknar den vid förhållandet mellan man och kvin-
na.”. 
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en avbild, en mycket vacker avbild. Men mänsklig kärlek kan ändå aldrig tillfreds-
ställa vårt allra innersta. Sist och slutligen är Gud ensam allas eviga lycka.28 

Äktenskapsbilden anger den heterosexuella kärleken som grundläggande före-
ställning.29 Celibatet, valet att inte leva i sexuell relation med en annan män-
niska, blir inte att avstå från sexualiteten utan att omvandla den till det som är 
människans djupaste bestämmelse. Det är dessa två uttryck för sexualiteten 
som Pilgrim möjliggör: celibatet eller äktenskapet.30 

Denna grundläggande föreställning om heterosexualiteten blir tydligt i ett 
annat sätt att beskriva relationen mellan Gud och människa, det som brukar 
kallas för brudmystik.31 I brudmystiken karaktäriseras Gud eller Kristus som 
brudgum och människan eller kyrkan som bruden. Detta är ett frekvent åter-
kommande tema i tidskriften. Det intressanta här med denna syn på relatio-
nen mellan Gud och människa är att den förstärker skillnaden mellan katego-
rin man och kategorin kvinna. Den andre är den annorlunda, utan vilken jag 
själv är halv. 

Somliga, såväl kvinnor som män, är kallade till att på ett profetiskt sätt inta brudens 
plats. I dem uppenbaras att vår sexualitet inte bara är en längtan efter den andra, 
utan efter den helt Annorlunda. Först i mötet med Honom blir vi helt oss själva. 
Både äktenskapet och celibatet är en bild för Guds förbund. Jesus själv säger: ”Det 
finns könlösa som gjort sig sådana för himmelriket”. Och Paulus konstaterar: ”nu är 
ingen längre man eller kvinna”.32 

I texten aktualiseras den komplementära tanken: (hetero)sexualitet ger ut-
tryck för längtan efter ”den helt Annorlunda”. Genom att betona att den and-
re är helt annorlunda i såväl äktenskapet som celibatet kopplas föreställningen 
om sexualitet samman med föreställningar kring kön. 

Vilka kännetecken och förhållningssätt tillskrivs då brudgummen och bru-
den? Först och främst är brudgummen den aktiva parten: 

Men just detta, att man kan ”drabbas” av Gud, visar att det också finns ett sökande 
hon [sic] honom och att detta sökande kommer först. När Israel glömmer Gud och 

                                                      
28 P 11/1: 34. Se också P 12/3: 37. 
29 Äktenskap är med andra ord en institution som på ett ofullständigt sätt ger rum för 
sinnlighet och känslor (erotik) som enbart kan tillfredsställas fullständigt av Gud. 
30 Se till exempel P 13/1: 35, 37. 
31 I det följande sker en utläggning av brudmystiken enbart utifrån kategoriseringar 
kopplade till kön och sexualitet i tidskriften. Jag är medveten om att brudmystiken är 
en egen genre inom teologin. Det är emellertid inte relevant i förhållande till förelig-
gande granskning av Pilgrims textyta när det gäller sociala kroppsliga bestämningar och 
deras betydelse i tidskriftens andlighet. Däremot har granskningen beröringspunkter 
med till exempel Anne-Louise Erikssons studie av könskonstruktioner i Svenska kyr-
kans högmässa. Se Eriksson 1995, s. 85. 
32 P 2/4: 25. 
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springer efter sina avgudar, drömmer Gud om att locka ut sin otrogna brud i öknen 
och vinna hennes hjärta. När ingen herde i Israel bryr sig om fåren och inte letar ef-
ter dem, avslöjar Gud sin plan: ”Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem 
de bortsprungna.” Höga visan låter oss förstå något av Guds passionerade sökandet 
[sic] efter sin brud: ”Kom, min älskade, min vackra duva, kom ut! Min duva bland 
bergets klyftor, i klipphyllands gömsle, låt mig se dig, låt mig höra din röst!”33 

Mannen (Gud) söker, lockar, planerar, letar, hämtar och längtar. Kvinnan 
(bruden) glömmer, springer bort, är otrogen, går vilse. Kategorin man blir i 
texten förknippat med överblick, fokusering och uthållighet. Kategorin kvinna 
blir i motsats till det förknippat med irrande, otrohet och en sorts allmän för-
virring. Kvinnan förknippas med gåtfullhet och något undflyende – det går 
aldrig riktigt att få grepp om denna mystika varelse.34 

Det är emellertid inte bara brudgummen som drivs av en förtärande läng-
tan, det gör också bruden: 

Det är om denna kärlek Höga Visan talar, den kärlek till Guds Ord med vilken den 
saliga själen flammar upp och brinner. Hon sjunger denna bröllopssång i Anden, 
som för samman kyrkan och förenar henne med den himmelska brudgummen. Hon 
längtar efter att smälta samman med Honom genom Ordet, för att bli befruktad av 
honom och bli frälst genom detta obefläckade barnafödande, där barnen bevaras i 
tro och helgelse, så som de såtts av Guds Ord, blivit till och fötts antingen av den 
heliga kyrkan eller av den själ som inte begär något kroppsligt eller jordiskt utan är 
helt upptänd av kärlek till Guds Ord.35 

Här är det människans själ som framträder som brud. Bruden, själen, ”flam-
mar upp och brinner” och längtar efter att få smälta samman med brudgum-
men. I texten är mannen den som ”befruktar” och gör det möjligt att bli räd-
dad (”frälst”). Kvinnan är den som längtar, blir ”befruktad”, ”får barn” och är 
”upptänd av kärlek”. Hon blir fulländad genom honom.36 

I den dramatiska, heterosexuellt märkta, relationen mellan mannen och 
kvinnan träder mannen fram som aktiv med önskan att få ”befrukta” kvinnan. 
Kvinnan å sin sida träder fram som den som behöver denna aktivitet för att bli 
”frälst”. Inte på något enkelt eller ensidigt sätt – båda parter är aktiva i denna 

                                                      
33 P 11/4: 20. 
34 Se också P 6/2: 34–35, där det är församlingen som är föremål för passionerad och 
olycklig kärlek: ”Jag ropar på henne och hon kommer med öppet ansikte, med ljust 
utslaget hår, förväntansfull och nyfiken. Men lika ofta fler hon undan och jag får aldrig 
grepp om henne. Jag ser henne bara på ryggen och får känna den ljuvliga doften av 
hennes hud och hår. Efter många år av kärleksgemenskap känner jag henne, ändå döl-
jer hon sitt innersta och verkliga väsen för mig.” 
35 P 3/4: 40. 
36 Se också P 10/3: 37: ”En människa är aldrig så fri, aldrig så mycket sig själv, som när 
hon förlorar sig i Gud. ’Jag är min väns och han är min’, sjunger bruden. I denna före-
ning är hennes skönhet fulländad. Hon är nu den Enda för den Ende.” 
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bitvis rätt komplicerade dans. Men rollerna och karaktärsdragen hos respekti-
ve kategorisering är givna och tydligt föreskrivna: 

Över rummets och tidens oändlighet sträcker sig Guds oändligt mycket oändligare 
kärlek och griper oss. […] Om vi samtycker lägger Gud ner ett litet frö hos oss och 
går bort. Från den stunden kan Gud ingenting annat göra än vänta, och inte vi hel-
ler. Vi får bara inte ångra det samtycke vi en gång givit, det samtycke som är bru-
dens ja. Det är inte så lätt som det kan synas, ty fröets grodd och tillväxt i vårt inre 
är smärtsamt. Dessutom, när vi en gång bejakat denna tillväxt, kan det inte undgå 
att vi måste förinta allt som hindrar den, rensa bort ogräs, utrota kvickroten; olyck-
ligtvis är kvickroten del av vårt eget kött, vilket innebär att vår trädgårdsmästarsyss-
la blir en påfrestande affär. Inte desto mindre växer plantan i stort sett alldeles på 
egen hand. Det kommer en dag då själen tillhör Gud, då den inte bara samtycker 
till kärleken utan verkligen själv älskar.37 

Brudens samtycke är beroende av brudgummens begäran. Det är brudgum-
men som planterar det frö som genom brudens beskärning av sig själv kan leda 
fram till förening med den älskade. Kvinnan blir till genom mannen. Hetero-
sexualiteten är en grundläggande föreställning i Pilgrim som tar formen av 
normativt mönster – heteronormativitet genomsyrar diskursen. 

Homosexualitet på heteronormativitetens villkor 

Heterosexualitetens betydelse för såväl kategorin kvinna och kategorin man 
som relationen mellan Gud och människa gör att all annan form av sexualitet 
trängs ut i diskursen. Men inte helt, kategoriseringen homosexualitet existerar 
i tidskriften om än på en undanskymd plats. Det som blir tydligt är att homo-
sexualitet i huvudsak är något avvikande, något som behöver hanteras och 
som uppfattas som problematiskt.38 

Har du tänkt på vilka som är de första frågorna en stackars nyutnämnd biskop i 
Svenska kyrkan får? – Vad tycker du om homosexualitet? – Tror du på jungfrufö-
delsen? – Får man ha sex före äktenskapet? Ofta trillar den nyutnämnde i fallgro-
pen och börjar argumentera och förklara sina åsikter i det oändliga, trängd av media 
och kyrkliga grupperingar. […] Det är ett allmänt bråkande och famlande. Nej, det 
är sannerligen inte lätt för en fattig kristen. Vem skall man lyssna till, vad är rätt 
tro?39 

                                                      
37 P 4/1: 35. 
38 Se till exempel P 2/4: 61: ”ÖM&TÅLIG spänner över ett brett fält och innehåller 
bland annat texter om att mogna som individ, om förälskelse, om att våga mötet, om 
sexualitet och homosexualitet och om att leva som ensamstående.” (min kursivering). 
Homosexualitet framställs här som något annat än sexualitet, det vill säga som något 
avvikande från det normala (underförstått: heterosexualitet). 
39 P 4/1: 58. 
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Sexualitet, och i synnerhet homosexualitet, framställs i texten som en fråga 
som kyrkliga företrädare tvingas ta ställning till av media och ”kyrkliga grup-
peringar”. De tillhör ett ”allmänt bråkande och famlande” och därmed något 
som inte tidskriften vill ta del av. Trots detta slår emellertid debatten kring 
homosexuellas rättigheter på det här viset emellanåt igenom också i tidskrif-
ten. 

Jag har prövat det här… Vi är ju inne i en stor kris i alla kyrkor och jag fick för min 
del en identitetskris genom den stora frågan om vi skall pastorsviga praktiserande 
homosexuella. Hela det samtalet ledde till att jag kände mig mer och mer främ-
mande i mitt eget samfund. […] 

Men nu går inte gränsen genom ett samfund, utan genom hela kristenheten. 
Därför blir också gemenskapen så mycket lättare med andra kristna, det är para-
doxalt. Nu känner jag på ett nytt sätt gemenskap med så många. När vi hade av-
slutningsmässan i det senaste vintermötet – jag tyckte vi var i himlen! Den ortodoxe 
prästen gick där med sitt rökelsekar, där stod biskop Martin och där var du som 
pingstvän och jag som missionsförbundare. Och jag tänkte: Guds rike har kommit 
till oss! Och det var ingen organiserad ekumenik.40 

Här beskrivs ”praktiserad” homosexualitet som ett problem. Tanken på att 
pastorsviga ”praktiserande homosexuella” upplevs som omöjlig, och när det 
diskuteras leder det till känslan av främlingskap inför sitt eget samfund. Lös-
ningen, eller kanske snarare lättnaden, återfinns i gemenskapen med andra 
samfund. Den gemenskap som ett vintermöte på Bjärka-Säby utgör. 

En text där homosexualitet tycks accepteras som en kategorisering vid si-
dan av heterosexualitet utan att utgöra ett problem är följande: 

Kyskheten i kärlekens horisont innebär dessutom att pröva vilken kallelse till vilken 
slags kärleksgemenskap som är min: Har Gud kallat mig till äktenskap, familj, part-
nerskap, klostergemenskapens liv, eremitliv eller enskilt liv bland människor? Det 
behövs kyskhet för att avgöra om jag skall leva i sådana kärleksformer som förutsät-
ter livslång sexuell avhållsamhet, till exempel klosterliv, eremitliv eller enskilt liv 
bland människor. Men det behövs också kyskhet för en tid för att avgöra om jag 
skall ingå äktenskap, partnerskap eller familjeliv.41 

Här framställs olika former av kärleksrelationer, eller ”kärleksgemenskaper”. 
Gud kallar såväl till äktenskap som till eremitliv och partnerskap. Vilken form 
som är en enskild individs behöver prövas i avskildhet (”kyskhet”). I texten 
omnämns aldrig begreppet ”homosexualitet” explicit, utan förekommer indi-
rekt via begreppet ”partnerskap”. En annan text där kategoriseringen homo-
sexualitet inte görs explicit utan fungerar indirekt är en text som diskuterar 

                                                      
40 P 9/3: 34. 
41 P 13/1: 23. 
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Aelred av Rievaulx sexuella läggning. Det avsnittet är intressant därför att det 
förklarar homosexualiteten utifrån det heterosexuella mönstret. 

Otaliga forskare har under de senaste tjugo åren försökt tolka oklarheterna hos Ael-
red och översätta orden om hans sexualitet till modernt språk. De försöken har 
även jag deltagit i, och jag anser att Aelreds värme och känslighet till viss del kan 
förklara att han kände behov av mäns gensvar framför kvinnors. Men den sidan hos 
honom ger ingen förklaring till den stora betydelse hans skrifter har för många 
kristna idag.42 

Var Aalred homosexuell eller inte? Trots att flertalet forskare ägnat sig åt att 
försöka bestämma detta under de senaste tjugo åren har man inte lyckats. 
Skribenten understryker emellertid att Aalreds dragning till män inte har nå-
got med populariteten hos hans texter. Det vill säga hans eventuella homo-
sexualitet har inget med hans budskap att göra. 

Texten ger inget svar på om Aelred var homosexuell eller inte, svaret mar-
keras som oväsentligt. Det enda svar som ges är att Aelreds ”värme och käns-
lighet till viss del” kan förklara hans behov av ”mäns gensvar framför kvin-
nors”. Det som då sker är att homosexualiteten förklaras utifrån heterosexuali-
tetens normativa mönster (heteronormativiteten). Värme och känslighet är 
som granskningen visat kännetecken som tillskrivs kategorin kvinna. När 
mannen Aelred beskrivs i sådana termer, framställs han alltså i termer av en 
kvinna. På det viset kan man rekonstruera en form av logik i hans dragning till 
män – hans ”kvinnliga” kännetecken predisponerar honom att föredra män 
framför kvinnor. 

Att förstå homosexualiteten utifrån heteronormativiteten är ett sätt att 
hantera den föreställda problematiken med homosexualitet i tidskriften. En 
annan är att förknippa homosexualiteten med celibatet. 

Den i andlig kamp otränade Dorotheos har problem: Han är sexuellt attraherad av 
en medbroder. Kyskhetslöftet står på spel. Barsanufios lyssnar och svarar: Rädslans 
tankar och det förlamande missmodet är orsakat av att Dorotheos struntat i kamp-
metoderna. Oavbruten bön under tårar är botemedlet för den som är kallad att ha 
kvar munkkåpan. 

[…] [Barsanufios] har […] denna andliga mognad som Dorotheos kan erfara i 
mötet med honom. Eller är det kanske just för att Barsanufios bejakat sig själv för 
den han är – som en sexuell varelse – som det hjälpt honom att bli den gudsman 
han nu är?43 

Dorotheos måste ägna sig åt kampmetoder: oavbruten bön under tårar. Det 
homosexuella begäret är en svaghet som måste bekämpas. Samtidigt under-

                                                      
42 P 2/4: 44, 45. 
43 P 13/1: 40–41. 
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stryker texten det som beskrivits tidigare: sexualiteten behöver inte nödvän-
digtvis förträngas utan kan också kanaliseras genom relationen till Gud. 

Kategoriseringar relaterade till 
”etnicitet”/kulturskillnader 
Geografiska bestämningar är viktiga i Pilgrim. I skribentpresentationerna anges 
med jämna mellanrum varifrån skribenten kommer och eventuellt verkar just 
nu. På samma sätt är geografisk bestämning viktig i alla de olika biografier som 
ges över inte minst historiska gestalter. De geografiska angivelserna placerar 
aktuella personer på världskartan. Men det handlar inte bara om ren informa-
tion. Geografisk bestämning är betydelsebärande i tidskriften. 

Han skriver själv i ett inledande självbiografiskt kapitel om att han formellt är 
fransk medborgare men att han ändå alltid känt sig som ryss och därför aldrig riktigt 
kunnat smälta in i den västerländska omgivning där han ändå tillbringat större delen 
av sitt liv. 

Om han intellektuellt är en produkt av den västerländska rationalismen så är 
han andligt formad av den österländska kyrkans mystik.44 

I texten kopplas ”fransk” till ”väst” och ”rysk” till ”öst”. Det berättas att perso-
nen i fråga formellt är fransk medborgare. Men en sådan formalitet tycks inte 
ge en riktig bild av vem personen är. Han har ”alltid känt sig som en ryss” och 
därför inte känt sig hemmastadd i den västerländska omgivning som Frankrike 
är en del av. 

Generellt i Pilgrim införlivas denna typ av etniska bestämningar i begrep-
pen ”väst” och ”öst”. ”Rysk” och ”fransk” blir i så måtto ett annat sätt att säga 
”öst” och ”väst”. Dessa kategoriseringar tillskrivs en rad olika kännetecken och 
förhållningssätt som markerar deras oförenlighet. Men precis som i fallet med 
kategoriseringarna man och kvinna, förutsätter de varandra och är beroende 
av varandra för sin egen innebörd. 

I exemplet ovan ställs alltså väst mot den österländska kyrkan. Det är så ka-
tegoriseringar kopplat till ”etnicitet”/kulturskillnader utförs genomgående i 
tidskriften. Väst ställs alltså inte mot öst i allmänhet, vilket kanske vore det 
naturliga. Väst ställs mot österländsk kristen tradition. I diskursen som helhet 
blir allt som oftast den västerländska kyrkan och väst synonyma och negativt 
laddade begrepp eftersom kyrkan i väst delar den sekulariserade kulturens 
värderingar och människosyn. 

Väst är alltså en geografisk bestämning som i tidskriften ges kulturell inne-
börd och därmed skapar en basal grupptillhörighet. Österländsk tradition – 
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eller ortodox tradition – är en mer konfessionell bestämning (om än vag), 
vilken i tidskriften likaledes ges kulturell innebörd som skapar grupptillhörig-
het.45 Därför är det dessa kategoriseringar som granskas fortsättningsvis. 

Kännetecken kopplade till kategorin ”väst” 

Det som framför allt kännetecknar kategorin ”väst” och västerländsk kultur är 
en form av intellektualism. Västerlänningen har förlorat sig i teorier och mo-
deller som inte kan hjälpa människan att leva ett autentiskt liv. 

Det är inte konstigt att ord som ”tydning” och ”tolkning” blivit allt vanligare i kyr-
kan, eftersom vi lever i en västerländsk kultur där teoretiska modeller och cyber-
teknik bygger allt tätare skärmar mellan oss och den faktiska verkligheten. Vi kän-
ner på oss att Gud är mer än ett ord, men sitter fast i vårt eget akademiserande.46 

Den västerländska kulturen betecknas som teoretisk där tekniken har ett högt 
värde. Teknik och teori ger emellertid inte tillgång till den ”faktiska verklighe-
ten”. Västerlänningen fastnar så att säga i intellektuella förklaringsmodeller 
och blir kvar där även om hon beträder kyrkan och teologins mark. ”Vi i väst, 
speciellt i protestantiska samfund, har gjort tron till ett slags logik.”47 

Betoningen av det intellektuella gör att västerlänningar ägnar sig åt idéer 
och kritik istället för det väsentliga: 

Det är så viktigt för oss västerlänningar att förstå att vi kan nå fram till en mening 
på andra vägar än med ett språk vi behärskar. Om Gud är Gud måste hans ord då 
och då kunna ta initiativ i människans hjärta. Jag tror att det är dessa stunder då vi 
äntligen, äntligen, har stängt av vår inre idé-maskin, kritik-maskin, goda-råds-
maskin, behovs-maskin och blir som en oskriven vaxtavla, som Andens vind kan 
passera och göra ett avtryck i oss. Jag föredrar att barn bli till genom en kärleksakt 
än genom provrör! Poesi, sång, kärlek och tystnad kommer alltid att vara mycket 
mer fruktbara än förklarande ord som tror att de kan behärska mysteriet som ett 
objekt.48 

Här framställs västerlänningen som idérik, kritisk, full av goda råd och som 
fokuserad på sina egna behov. Det sättet att närma sig livet jämställs med att 
få barn genom provrörsbefruktning – det skildras som konstgjort, tekniskt och 
kärlekslöst. Bilden förstärker uppfattningen att västerlänningen gjort sig till 
slav under tekniken och därmed tror sig kunna kontrollera livet. Intellektuell 

                                                      
45 Såväl väst som öst inkluderar i realiteten en mängd olika etniska grupperingar. Men 
detta uppenbara faktum förlorar mer eller mindre sin betydelse i tidskriften. 
46 P 8/3: 37. 
47 P 3/4: 52. Se också P 9/3: 37. 
48 P 11/1: 42. 
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nyfikenhet tillskrivs människan i väst, en egenskap som inte betraktas som en 
tillgång: 

Utgångspunkten för våra relationer är vårt samvete, vare sig det handlar om relatio-
nen till Gud, till vår närmaste familj eller till världens fattiga. Två tusen år av gnos-
tiskt inflytande i den kristna kyrkan har skapat en teoretisering av evangeliet som 
dränerar livet ur den västerländska kyrkan. Vår intellektuella nyfikenhet ropar på 
ständigt nya tolkningar, tydningar och gudsbilder. Vårt samvete ropar på omvändel-
se, försoning och rättvisa. Det är en säkrare röst.49 

Tilltron till teorier i väst präglar också dess kyrkor och dränerar den på livet. 
Det är just behovet av nya tolkningar och tydningar som är problemet. Nya 
tolkningar kan ge nya gudsbilder, men de ger inte tillgång till Gud. Återigen 
betecknas människor i väst som fast i en intellektuell återvändsgränd. 

På ett annat ställe ges en förklaring till varför västerlänningar ständigt ham-
nar på fel spår – det har med modernitetens kunskapssyn att göra: 

En teoretisk gudskunskap eller tro är nästan detsamma som en hypotetisk, en möj-
lig och uttänkt, men ingen levande tro. Hela vår verklighetsuppfattning är sedan 
upplysningstidens genombrott för empirisk vetenskap bestämd av att teori är ut-
gångspunkt och praktik är förverkligande och bevisning. Kunskap är något man ob-
jektivt kan inhämta och sedan objektivt tillämpa. 

[…] Bakom Evagrios och den tidiga östliga teologins sätt att tala ligger en kun-
skapssyn och en människosyn som är radikalt olik den moderna med sina rötter i 
humanismen. Luthers radikala sola scriptura och Karl Barths tal om uppenbarelsens 
kommande lodrätt från himlen, ”senkrecht von oben”, förutsätter en syn på kun-
skap som något som finns objektivt, som är givet i uppenbarelsen, i Bibelns ord; det 
gäller endast att ta den till sig, att tro det som är skrivet.50 

Texten handlar om kunskapssyn, vad kunskap är, i relation till väst (och sena-
re i relation till öst, vilket jag återkommer till i nästa avsnitt).51 I väst betraktas 
kunskap som ett objekt, något som finns där och bara är att ta till sig. Det som 
krävs är en form av logik som gör det möjligt. I texten är detta ett uttryck för 
modernitet, något som också kännetecknar väst. 

I exemplet nämndes också människosyn, även om den inte var föremål för 
någon diskussion i just den texten. Människosynen i väst bearbetas emellertid 
i följande text: 

                                                      
49 P 10/2: 17. 
50 P 3/1: 29. 
51 I texten framställs Martin Luther och Karl Barth i det närmaste som humanister, 
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radikal anti-humanism. Men det är inte det som är själva sakfrågan i texten. Sakfrågan 
rör kunskapssyn och granskningen lyfter fram hur den koppas till ”etnici-
tet”/kulturskillnad. 
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Kyrkan är inte heller oskyldig vad gäller den tudelning av människan som präglat 
och präglar västvärlden; å ena sidan fysisk kropp, å andra sidan själ/ande. Inte blir 
det så mycket bättre när själen/anden värderats högre än den fysiska kroppen, när 
dualismen också inneburit en hierarki och där själen/anden förståtts som så mycket 
viktigare och finare än kroppen.52 

Den dualistiska människosynen, uppdelningen i kropp och själ/ande, är ett 
tema som återkommer i tidskriften. Det är nämligen en av de punkter där den 
östliga traditionen erbjuder en annan syn. I texten lyfts till exempel bibliska 
berättelser fram som exempel på hur kroppen uppvärderas i öst, i kontrast till 
dualismen som präglat och präglar västvärlden. Denna föreställda icke-
dualism är en anledning till att Pilgrim vänder sig mot öst. 

De kännetecken och förhållningssätt som tillskrivs kategorin ”väst” är sam-
manfattningsvis: teoretiserande, teknikcentrering, språkbehärskning, idérike-
dom, kritisk attityd, inriktning på råd, behovsorientering, kontrollbehov, intel-
lektuell nyfikenhet, tolknings- och tydningsfixering, hysande av gudsbilder, 
objektiv kunskapssyn, dualistisk människosyn. Trots att beskrivningarna ledsa-
gas av ord med positiva konnotationer, som till exempel nyfikenhet och råd, 
så framträder en bild av västerlandet som en kultur i utförsbacke. Tittar man 
närmare på vad som sägs om östlig tradition blir effekten den motsatta. 

Kännetecken kopplade till kategorin ”öst” 

Mot kategorin ”väst” ställs alltså kategorin ”öst” i form av österländsk och or-
todox kristen tradition. Västerländsk kristen andlighet förknippas i mångt och 
mycket med den västerländska (förfallna) kulturen. Kopplingen mellan öster-
ländsk kultur och österländsk kristen andlighet är inte lika många. I fokus står 
östkyrkan och den ortodoxa traditionen, där Pilgrim återfinner de värden som 
förs fram. Det är framför allt hos dessa kristna uttrycksformer som tidskriften 
hämtar sin inspiration och mycket av sitt stoff. 

Men vilken andlighet är det fråga om? För Pilgrim, och inte bara för oss, är det den 
odelade kyrkans spiritualitet som gäller, och alldeles särskilt den östkyrkliga, som så 
länge försummats och glömts bort i våra kyrkor.53 

Det är den östkyrkliga spiritualiteten som är förebildlig i och genom tidskrif-
ten. Frågan är vad öst – med hjälp av begreppen östkyrklig, österländsk och 
ortodox tradition – får för innebörd.54 

                                                      
52 P 11/1: 15. 
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nymer. 
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Ett återkommande kännetecken på östlig tradition är ”dynamisk människo-
syn”: 

Det finns, som Evdokimov konstaterar i sin bok L’Orthodoxie, ingen perfekt sam-
stämmighet mellan de grekiska kyrkofäderna när det gäller reflexionen kring avbild 
och likhet. I stället finns en rikedom av tankar, metaforer och analogier som till-
sammans bidrar till att skapa den dynamiska människosyn som är den östliga tradi-
tionens signum.55 

Paul Evdokimov beskrivs tidigare som en av de stora rysk-franska teologerna. I 
texten tillskrivs österländsk tradition en dynamisk människosyn – något som 
enbart kan förstås utifrån en odynamisk människosyn, i tidskriften förknippad 
med västerländsk dualism. Men i texten knyts fler kännetecken till österländsk 
tradition: rikedom av tankar, metaforer och analogier. I beskrivningen av väst 
framstod tankar som något intellektuellt låsande. Här förknippas tankar med 
rikedom vilket gör att en bild av österländsk tradition som något levande, 
rörligt och rikt framträder. Det har att göra med att synen på kunskap skiljer 
sig åt mellan öst och väst, enligt tidskriften. 

Men hos Evagrios är kunskap inte ett objekt, ett något. Snarare är den ett tillstånd, 
en förening med sanningen, med det rätta jaget, med ursprung och mål. Det hand-
lar om att känna, inte känna till, att känna sanningen, så som man i bibliskt språk-
bruk talar om att en man känner sin hustru. 

[…] Gudskunskap, teologin, är vandringens mål, den är inträngande i Guds 
hemligheter. Dess väg är bönens och mystikens, inte lärobokens och logikens.56 

Evagrios (av Pontos) är en av ökenfäderna och en viktig gestalt i Pilgrim. Tidi-
gare i texten förknippas han med tidig östlig teologi, något som är föredömligt 
i tidskriften i sin egenskap att vara ursprunglig och äkta. Till skillnad från väs-
terländsk kunskap kännetecknas österländsk kunskap av fysisk närhet till den 
Andre/Andra. Kunskap är inte att känna till något om något, det är att ”kän-
na” – sin hustru eller Gud. Den kroppsliga erfarenheten är alltså lika viktig 
eller viktigare än den intellektuella.57 Att lära känna är en process som omfat-
tar hela människan. 

Rysk ortodox tradition får ofta exemplifiera den östliga traditionen. ”Rysk” 
är en etnisk bestämning, som etnicitet vanligtvis uppfattas. Men i tidskriften 

                                                      
55 P 4/2: 25. 
56 P 3/1: 30. 
57 Se också P 12/1: 20: ”När Bibeln beskriver människans förhandlingar med Gud, 
tilldrar de sig ingen annanstans än i hennes fysiska kropp, hennes sinnesförnimmelser, 
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känslorna, som mötet med Gud äger rum. Människor från öst har lättare att möta 
Gud, eftersom de är mer kroppsliga än människor från väst. 
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är den alltså mer eller mindre utbytbar med ”österländsk tradition” och ”orto-
dox andlighet” i stort. När ryskheten behandlas är det därför inte i första hand 
om folkslaget ryssar som tidskriften talar (även om man tidvis appellerar till 
bilder av jordnära kärva och enkla landsbygdsryssar). I första hand syftar man 
på den andlighet som enligt tidskriften kännetecknar östlig – eller icke-
västerländsk – kristen spiritualitet. 

Ingen av de europeiska pilgrimstraditionerna är så rik och mångfacetterad som den 
rysk-ortodoxa. I en tid när intresset för pilgrimsvandringar växer i hela Europa, 
finns en skatt av erfarenheter i den ryska andliga traditionen.58 

Den rysk-ortodoxa (östliga) traditionen får en roll som i en mening gör den 
överlägsen de västeuropeiska traditionerna. Det finns i denna text visserligen 
en nyansering genom att traditionerna i Europa beskrivs som flera. Men i rea-
liteten betyder denna europeiska mångfald inte särskilt mycket i Pilgrim. I de 
allra flesta fall framställs såväl västlig som östlig tradition i allomfattande och 
enhetliga termer. ”Rysk” implicerar alltså ”öst”, som har visats. Men det är 
också så att det ”ryska” förser östlig kristen spiritualitet med innebörd, inne-
hållet i öst är beroende av den enkla och kärva ryssen. Här finns alltså en öm-
sesidigt färgning av begreppen. 

I följande text lyfts återigen det ryska fram som något förebildligt: 

Ändå blir smärtan aldrig dominerande i det som Tito Colliander skriver. Att hans 
böcker utan alltför många religiösa ord ändå lär läsaren förstå vad tro är beror kan-
ske på att han står i den andliga och litterära tradition som han själv vid något till-
fälle kallat för ”den ryska heligheten”. I det sammanhanget definierar han den som 
”en svårförklarad storhet och generositet i hela livsuppfattningen, en Kristus som 
råder över både mikro- och makrokosmos, där det av synd och sorg och lidelse 
darrande köttet möter de eviga tomrummen i en omfamning utan gränser: den frå-
ge- och svarslösa kärlekens omfamning”.59 

Här blir den ”ryska heligheten” närmast ett karaktäristikum för öst (som mot-
bild till väst). Denna helighet utmärks av storhet, generositet, medvetenhet 
och upplevelse av sorg, lidelse och kött, enkelhet samt av att omfatta både 
mikro- och makrokosmos. Ryskheten, som bild för den östliga (icke-västliga) 
spiritualiteten, tillskrivs också egenskaper som mod, starka personlighetsdrag 
och originalitet.60 
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en utmärkt bok. Essäerna är nämligen alldeles ryska i ämnesval och i modigt, personligt 
och originellt tänkande.” 
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Sammanfattningsvis finner man alltså att ”öst” kännetecknas av: kroppslig-
het, sinnlighet, känslorikedom, enkelhet, kärvhet, harmoni, fridfullhet, dyna-
misk människosyn, processförståelse, helhetssyn, storhet, generositet, omfat-
tande det stora och det lilla, medvetenhet om synd, sorg, lidelsefullhet, mod, 
stark personlighet och originalitet. Innebörden i öst är påtagligt mer positivt 
beskriven i diskursen, med många ord och rikare associationer än väst. Östlig 
tradition framstår som en levande mänsklig kultur.61 

Relationen mellan kategorierna ”väst” och ”öst” – orientalism 

Hur kan man förstå denna dikotoma framställning av kategorin öst och kate-
gorin väst i Pilgrim? Hur ser relationen mellan dem ut, och vilken funktion 
fyller de? För att besvara dessa frågor tar jag hjälp av Edward W. Said och 
Stuart Hall, två sociologer som utifrån ett diskursivt perspektiv närmare har 
studerat innebörden i öst respektive väst. 

I sin bok Orientalism (1978) visar Edward W. Said hur uppdelningen mel-
lan öst och väst har såväl ekonomiska som politiska och imperialistiska orsa-
ker. Det är framför allt idén om väst respektive öst som intresserar Said, och 
inte så mycket i vilken mån dessa idéer motsvarar verkligheten.62 En av hans 
slutsatser är att det är Västerlandet som tillskrivit Orienten, eller öst, och dess 
invånare egenskaper och typiska särdrag. Därmed inte sagt att orientalismen 
bara är en europeisk fantasi, den är en produkt av teorier och praktik där stora 
resurser har investerats och som i väst genererat specifik kunskap om öst. 
Saids resonemang är intressant i relation till den granskning som utförts av 
Pilgrims konstruktion av kategorierna öst och väst. I inledningen skriver han: 

Därtill har Orienten bidragit till definitionen av Europa (eller Västerlandet) genom 
att vara dess motbild, motidé, motsatta personlighet och en motsatt erfarenhet.63 

Östlig tradition som en motidé till väst blir tydlig i Pilgrim – östlig och orto-
dox tradition blir den Andre i förhållande till väst. Grundmönstret i tidskrif-
ten är detsamma som Said identifierar i orientalismen. I orientalismen urskil-
jer Said väst som överlägsen öst, alldeles oavsett om österlänningen eller ori-
entalen beskrivs i positiva ordalag eller inte. 

Det menar också Stuart Hall i den vid det här laget kända artikeln The 
West and the Rest, där han bygger vidare på Saids bok. Said undersöker fram-

                                                      
61 Se till exempel P 2/2: 38: ”Att Psaltaren är djup är inte detsamma som att den är 
utomvärldslig. Man behöver inte vara ’speciell’ för att kunna ta till sig psalmerna. Man 
måste vara en sund, enkel människa med en hel del tro – tillräckligt fri från denna tids 
trender och fördomar för att kunna uppskatta en annan folkras och en annan tids bild-
språk. Vi måste bli ’orientaler’ i viss mening.” 
62 Said 1995, s. 7. 
63 Said 1995, s. 3. 
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för allt hur den Andre blivit representerad i väst. Hall studerar hur väst defi-
nierat sig själv med hjälp av den Andre. Liksom Said är han intresserad av hur 
den dikotoma och stereotypa uppdelningen bidrar till formandet av identitet: 

It [the discourse] represents what are in fact very differentiated (the different 
European cultures) as homogeneous (the West). And it asserts that these different 
cultures are united by one thing: the fact that they are different from the Rest. Simi-
larly, the Rest, though different among themselves, are represented as the same in 
the sense that they are all different from the West. In short, the discourse, as a ‘sys-
tem of representation’, represents the world as divided according to a simply di-
chotomy – the West/the Rest.64 

Väst framställs som en homogen kultur, den går att beskriva på ett enhetligt 
sätt. I Pilgrim ställs inte väst mot ”resten”, utan mot en annan lika enhetligt 
beskriven kultur – öst, eller östkyrklig tradition. Dikotomin är emellertid lika 
uppenbar. Väst och öst tilldelas olika sinsemellan motsatta och ömsesidigt 
uteslutande kännetecken. Den typen av dikotomisering resonerar Hall kring 
och ger vissa karaktärsdrag, men i termer av stereotyper: 

The world is first divided, symbolically, into good-bad, us-them, attractive-
disgusting, civilized-uncivilized, the West-the Rest. All the other, many differences 
between and within these two halves are collapsed, simplified – i.e. stereotyped. By 
this strategy, the Rest becomes defined as everything that the West is not – its mir-
ror image. It is represented as absolutely, essentially, different, other: the Other. 
This Other is then itself split into two ‘camps’: friendly-hostile, Arawak-Carib, in-
nocent-depraved, noble-ignoble.65 

Det första som sker är att olika karaktärer kollapsar i en enda ”figur” som får 
representera essensen hos ett folk. Den bärande idén bakom denna kollaps är 
att det finns något essentiellt som skiljer folken, eller kulturerna åt. Båda ”fi-
gurerna”, väst respektive östlig tradition, kan beskrivas i termer av känneteck-
en som bildar en relativt fast kärna. Östlig tradition är det som väst inte är och 
vice versa. De är varandras spegelbilder. Detta blir märkbart i Pilgrim: det 
attraktiva med öst är att det är annorlunda i förhållande till väst. 

Halls resonemang stämmer in på tidskriften. Utgångspunkten för förståel-
sen av öst och väst är fortfarande väst – tidskriften är en västerländsk produkt 
och skribenterna är (i huvudsak) västerlänningar som sitter på tolkningsrätten. 
Östlig tradition blir den Andre, ställt i relation till väst. Men i Pilgrims projekt 
ingår att försöka göra väst till den Andre. Det är väst som framställs som den 
främmande fågeln, den ociviliserade och i viss mening primitiva kulturen. Inte 
utifrån modernitetens måttstock, det vill säga västerlandets måttstock, utan 

                                                      
64 Hall 1992, s. 280. 
65 Hall 1992, s. 308. 
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utifrån en andlig sådan. Den delning som Hall talar om drabbar därför väst. 
Väst delas i två läger, de som är vänligt inställda till denna uppfattning om öst 
och de som inte är det och därmed fortfarande är fast i återvändsgränden. 

Denna retorik misslyckas emellertid såtillvida att den onyanserade bilden 
av öst framstår som just en idealiserad bild av den Andre, där den egna kultu-
rens underlägsenhet karaktäriseras utifrån denna bild. Tolkningen sker utifrån 
den egna (västerländska) kulturens begrepp och förförståelse, där den andra 
kulturen blir den åtråvärda. Det är väst som förfogar över måttstocken. Rela-
tionen mellan öst och väst i Pilgrim kan därför beskrivas i termer av orienta-
lism. Funktionen är densamma: den delar världen i vi-dom, gott-ont, andligt-
oandligt, sant-falskt. Därför framstår Halls slutsats som riktig: 

Finally, we suggest that, in transformed and reworked forms, this discourse contin-
ues to inflect the language of the West, its image of itself and “others”, its sense of 
“us” and “them”, its practices and relations of power towards the Rest. It is espe-
cially important for the languages of racial inferiority and ethnic superiority which 
still operate so powerfully across the globe today. So, far from being a “formation” 
of the past, and of only historical interest, the discourse of “the West and the Rest” 
is alive and well in modern world.66 

Pilgrim är en diskurs där grundmönstret som möjliggör uppdelningen mellan 
”West and the Rest” fortfarande är i funktion. Föreställningarna kring katego-
riseringar kopplade till etnicitet/”kulturskillnad” bygger på differentiering 
mellan ”oss” och ”dem”. Språkligt kommer det till uttryck i uppvärdering av 
kategorin öst i förhållande till kategorin väst. 

Kategoriseringar relaterade till klass 
I Pilgrim stöter man på kategoriseringarna ”fattig” och ”rik”, kategoriseringar 
som genom sin närvaro skapar kategorin klass. Ibland rör det sig om ”reell” 
fattigdom och rikedom, det vill säga att sakna både det man skulle kunna kalla 
för materiella tillgångar (till exempel boende och pengar) och det som kan 
kallas symboliska tillgångar (till exempel bildning, utbildning och kultivering). 
Ibland rör det sig om fattigdom och rikedom i överförd bemärkelse, för att 
karaktärisera andliga tillstånd. Man kan vara andligt ”rik” respektive andligt 
”fattig” oavsett de materiella och symboliska resurserna. Det som framför allt 
är föremål för studium i det här avsnittet är rik och fattig i den reella bemär-
kelsen och dess relation till andlighet i tidskriften. 

                                                      
66 Hall 1992, s. 318. 
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Kännetecken kopplade till kategorin ”fattig” 

”Fattig” är en kategorisering som återkommer regelbundet i Pilgrim, både 
explicit och implicit. Fattigdom knyts till materiella tillgångar, eller snarare 
bristen på materiella tillgångar, i tidskriften. I följande text saknas inte materi-
ella tillgångar, men av beskrivningen framgår att levnadsförhållandena är rela-
tivt torftiga: 

Två personer på 1800-talet, en ryss i början av seklet, Serafim av Sarov (1759–
1833), och en italienare, don Giovanni Bosco, i mitten av seklet (1815–1888), är 
för mig fadersikoner. Serafim av Sarov var en fattig, ung, kraftig och stark bondson 
som förtärdes av längtan till Gud. Han gick i de gamla ökenfärdernas skola. Sera-
fims väg gick genom en skoningslös askes, han var eremit i skogen under de primiti-
vaste förhållanden. Han stängde sig inne i klostercellen under en lång tid. Under en 
period sa han inte ett ord. Man har svårt att förstå alla dessa övningar, men för ho-
nom ledde de till en oanad andlig klarhet och insikt.67 

Serafim av Sarov görs till en fadersikon i texten. Om denna fadersikon berät-
tas att han var en fattig bondson. Han fick därför ägna sig åt hårt arbete vilket 
gjorde honom kraftig och stark. Hårt arbete knyts på så vis till fattigdom. 
Trots de redan torftiga omständigheterna väljer Serafim av Sarov en ännu mer 
primitiv tillvaro som eremit i skogen. I uttrycket ”skoningslös askes” antyds att 
fattigdomen var en del av hans andliga resa, vilket bekräftas i att han nådde 
”oanad andlig klarhet och insikt”. Den yttre fattigdomen växlas in i en djup 
kvalitativ andlighet. 

En annan person som levde under enkla förhållanden kan man finna i Hel-
ga Ahlström. Också här knyts fattigdom till frånvaro av materiella resurser: 

Skärgårdsbefolkningen var fattig och hade inte råd att betala präster och pastorer. 
Helga och hennes vänner slet hårt. De hjälpte gamla och sjuka, högg ved, bar in 
ved och vatten, sköljde tvätt i isvakar, rodde runt med böcker och tidningar i mån-
ljuset på höstkvällarna. 

– Jag är nog ensam om att ha huggit kattskit med yxa, säger Helga med sin ro-
busta humor, om ett tillfälle då hon skulle hjälpa till att röja hos en gammal gum-
ma inför sommargästernas ankomst. 

Någon lön hade de inte. Då och då fick de strömming eller lite kött och korv. På 
Möja fick de ta kollekten. En femma eller en tia kunde komma i ett brev. De fick 
på något sätt alltid vad de behövde. 

Men livet var inte bekvämt. Under en tid bodde hon och Anna Eklöf i ett gam-
malt grått timmerruckel med sönderslagna fönsterrutor. De sov i köket och hade 
söndagsskola i rummet. Ungdomarna stod i kö för att komma in.68 

                                                      
67 P 4/4: 30. 
68 P 3/2: 35–36. 
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Även Helga fick slita hårt: hon högg ved, bar ved och vatten, sköljde tvätt i 
isvakar och rodde runt med böcker och tidningar. För det fick hon ingen lön, 
utan fick förlita sig på andra människors givmildhet som kunde vara sporadisk. 
Hon bodde kallt, levde på gåvor och utan några som helst bekvämligheter. 
Förutom hårt arbete som tillskrevs fattigdom redan i förra texten känneteck-
nas fattig av att leva på andras givmildhet i ständig osäkerhet. Till dessa kän-
netecken förs ytterligare en: grovt tal (”robust humor”). 

De personer som lyfts fram som fattiga i texterna är på olika sätt andliga 
förebilder. Fattigdom får alltså betydelse för andligheten. Som antyddes ovan 
tycks det finnas ett samband mellan att vara andlig och att vara materiellt 
fattig. I följande text kan man åter ana den typen av samband: 

I Fjodor Dostojevskijs Brott och Straff (1866) har Bess sin frände. Där heter hon 
Sonja Marmeladovna. Det är en flicka som i sin yttersta förtvivlan prostituerar sig, 
allt för att skaffa pengar till sin familj och till sin sjuka moder. Hon förödmjukar sig 
av kärlek. 

[…] Som ett understråk i samhället rör de sig; de lite udda, de lite konstiga, vi 
undviker dem. De är bärare av en klokskap viktigare än den som beskrivs i de tjock-
aste böcker. Den andliga traditionen talar om att de behövs. De är tecken på helt 
andra värden än de som vanligtvis hyllas; den svekfria tilliten, den naiva godheten.69 

Gestalter ur Dostojevskijs böcker används då och då som illustrationer på äkta 
andlighet. I texten är det Sonja, en prostituerad flicka, som blir förebildlig. Av 
det lilla som sägs om henne förstår man att också hon lever under svåra förhål-
landen: hennes mor är sjuk, de är utan pengar och de lever i ”yttersta förtviv-
lan”. Denna förtvivlan driver Sonja ut i prostitution. I en redan förödmjukad 
situation väljer hon att förödmjuka sig ytterligare. 

Att hon förödmjukar sig av kärlek är det som är föredömligt, men det 
framtvingas av fattigdomen. Fattigdomen utgör det raster som tillsammans 
med valet att prostituera sig framställer Sonja som ”udda”, ”lite konstig”, men 
också som ”bärare av en klokskap viktigare än den som beskrivs i tjockaste 
böcker”. Genom sin handling blir hon ett föredöme: hon beskrivs som en av 
dem som besitter svekfri tillit och naiv godhet. Till fattig knyts därmed också 
egenskaper som tillit och godhet. 

Fattiga människor har alltså en tydlig särställning i Pilgrims grundläggande 
föreställningar. Den reella fattigdomen gör det möjligt, genom dess förädlande 
funktion, att fördjupas (eller kultiveras) andligen. Men fattiga personer fyller 
också en annan funktion i tidskriften. De kan mer eller mindre bli ett medel 
för den välbärgades (rikes) andliga fördjupning (kultivering). 

                                                      
69 P 5/2: 31. 
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Jag har fått två läxor av min dotter Anna när det gäller frikostighet. Den första väg-
ledningen var när vi firade hennes 12-årsdag i Chicago. Jag ville bjuda stort och re-
serverade ett bord i Hancock Building i centrala Chicago där det finns en restaurant 
på den nittiofemte våningen med utsikt över Lake Michigan. Vi åt gott, personalen 
firade den storögde 12-åringen och på vägen hem från restauranten såg vi en svart 
tiggare som med stora ögon och svårigheter bad oss om pengar. Vilsna och rädda i 
storstaden skyndade vi till vårt hotell. 

Min dotter kunde inte sova den natten. Hon pratade om mannens ögon och fat-
tigdom i relation till den festmiddag som jag hade bjudit henne på. 

Dagen efter sökte vi upp mannen och min dotter gav honom ett antal dollar 
som hon menade egentligen tillhörde denne man då vi ätit för så mycket mer under 
firandet av hennes födelsedag.  

Behållningen var mannens tacksamhet och min dotters glädje. De båda nästan 
tävlade om lyckan i det ögonblick då pengarna bytte ägare.70 

I beskrivningen av den fattige tiggaren får vi inte veta så mycket mer än att 
han har stora ögon och att han med svårighet ber om pengar. Förmodligen var 
han också rejält smutsig, sliten och inte helt osannolikt alkoholiserad. Men det 
ryms inte i bilden, som ger en romantiserad version av fattigdom. Tiggarens 
förväntan, eller krav, på att få något av den välbärgade familjens, i hans ögon, 
överflöd utgör en stark kontrast till födelsedagsfirandet. 

Dottern svarar på detta krav och den välbärgade mannen (pappan) får ge-
nom dessa två personer en form av andlig vägledning. Texten om den utslagne 
och dottern stannar här vid en bild – en kuliss – för västerlänningens ömma 
hjärta och givmildhet. Både den fattige och dottern framstår som andligt okul-
tiverade. Den svarte tiggaren, men också den ”storögde” 12-åringen, blir till 
medel för den välbärgade mannen att nå nya andliga djup (kultiveras).71 

Sammanfattningsvis är det som kännetecknar kategorin ”fattig” relativt en-
tydigt: pengabrist, hårt arbete, styrka, brist på bekvämligheter, beroende av 
andras gåvor, råhet i talet, frånvaro av utbildning. Dessa brister kallas fortsätt-
ningsvis för negativ fattigdom. Denna innebörd i fattigdom får sedan två olika 
funktioner, som visats, i Pilgrim. 

Den första funktionen är att fattigdomen i sig möjliggör beträdandet av vä-
gen mot andlig mognad. Den uppenbara bristen i den fattige människans liv 
fungerar som ”härdande” aspekter som mynnar ut i tillit, praktisk visdom, 
klokhet och kärv godhet som leder till andlig mognad. Bristen, den negativa 
fattigdomen, vänds till en tillgång genom insikten om densamma. Fattigdom 
som tillgång kallas fortsättningsvis för positiv fattigdom. Den positiva fattig-
domen är intimt sammanvävd med tidskriftens andlighetsideal. 

                                                      
70 P 11/3: 9–10. 
71 Se också P 11/3: 41 som handlar om att det är de fattiga som kan föra munken när-
mare Gud, inte de rika - ”Ju fattigare brodern är, desto mera möter Kristus honom.” 
De fattiga blir ett ”medel” för den mer välbärgade att nå Gud. 
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Den andra funktionen som fattigdom får i tidskriften är att fattiga (negativ 
fattigdom) människor blir ett medel för välbärgade (rika) att fördjupas (kulti-
veras) andligen och nå Gud. Till skillnad från den förra funktionen är det här 
inte fråga om att negativ fattigdom vänds till positiv fattigdom. Den fattiga 
människan vänder inte sin brist till en tillgång och kan just därigenom utgöra 
en bakgrund mot vilken den välbärgade kan spegla sig och komma till insikt 
om andliga värden. 

Kännetecken kopplade till kategorin ”rik” 

Frånvaro av materiella tillgångar knyts genomgående till kategorin ”fattig” 
Pilgrim. På motsvarande sätt knyts tillgången till materiella resurser till kate-
gorin ”rik” i tidskriften. Att vara fattig framstår som mer eller mindre idealt 
om man vill mogna andligen. Att vara rik däremot framstår som ytterst vansk-
ligt när man strävar efter andlig fördjupning. 

Eftersom den moderna kulturen i Västerlandet, vår kultur, vårt ansvar, numera ma-
teriellt sett är bördig dal, så bör vi vara på vår vakt. Det jordiska goda är en Guds 
gåva, men djävulen, världen och vårt eget kött kan förvandla dem till bördor för sjä-
len. Hur svårt är det inte för en rik att komma in i Guds rike! Men för Gud är ing-
enting omöjligt.72 

Att vara rik är enligt texten att vara materiellt välbeställd. Detta är i sig en 
gåva från Gud, men det är en tvetydig och problematisk gåva eftersom den 
kan leda till att man blir utestängd från Guds rike. Till rikedom knyts således 
även ansvar, ett ansvar som är svårt att utöva på rätt sätt. Som rik är man 
nämligen särskilt utsatt för djävulen och sitt ”eget kött” som kan förvandla 
gåvorna till bördor. Rikedomen gör att andra krafter än Gud kan förleda en, 
men man kan också förleda sig själv. Som rik kan man bli sin egen fiende på 
ett sätt som över huvud taget inte tycks möjligt för den fattige. 

Sådant bör de rika säga, även om de inte blir berövade sin egendom och om rike-
domen tvärtom rinner till: ”Naken kom jag ur min moders liv och naken skall jag 
vända åter dit. Varför samlar jag pengar? Vad har jag för vinning av rikedomen? 
Naken skall jag gå bort.” Tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ut 
ur den. 

Ser du vilken vinst Job har fått? Ser du att rikedomen har vuxit fram ur förlus-
ten? Han förlorade sin egendom och han vann dygden, han blev fattig och han blev 
desto rikare, han gav bort pengarna och tillfogade djävulen ett desto större slag.73 

                                                      
72 P 9/4: 59. 
73 P 5/3: 44. 
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Här knyts rikedom återigen till materiella tillgångar: pengar och egendomar. 
Det texten argumenterar för är att rikedom måste paras med inställningen att 
rikedomen inte har något verkligt andligt värde. Sann rikedom är något annat 
än att äga pengar och egendomar, nämligen dygd och ödmjukhet inför livet. 
Bara så kan djävulen bekämpas – genom att vägra se materiella resurser som 
den avgörande tillgången. Eller ännu bättre: genom att göra sig av med (eller 
bli fråntagen) rikedomen helt och hållet. 

Ett av problemen med rikedom är att människan får så många valmöjlighe-
ter, hon förleds att tro att hon kan vara sin ”egen lyckas smed”.74 Det är vad 
individualismen och välståndet förgiftar människan med – hon tror att hon 
kan klara sig själv och lyckas bäst utan andras inblandning. Det är just det som 
gör det så svårt att kombinera rikedom med andlighet: 

När andlighetens avklädande och påklädande sker uppstår kampen. Den kristna 
tron samtidigt tydliggör och nakenställer det mänskliga livets beskaffenhet. Andlig-
het är farlig för de medelklassmänniskor som vi alla innerst inne är. Andlighet 
handlar om ”att föras dit vi inte vill”, åtminstone i förstone. Denna andlighet räcks 
oss inte minst genom kontemplationens stunder och gemenskaper.75 

Rika människor, eller medelklassmänniskor, söker och har kontroll. Andlighet 
däremot handlar om att förlora kontrollen och ”föras dit vi inte vill”. I den 
andlighet som Pilgrim föreskriver kan man inte vara ”sin egen lyckas smed” 
utan behöver andra, i synnerhet andliga vägledare, för att nå djupare dimen-
sioner i andligheten. Det riskabla består i att rikedom ger kontroll och gör det 
möjligt att skaffa sig det som andlig mognad till viss del syftar till, alldeles på 
egen hand.76 

Men rikedom står inte alltid i vägen för andlig mognad. I Pilgrim ges en rad 
exempel på välbärgade personer som också är andliga förebilder. En sådan är 
Ignatius av Loyola: 

Det trettonde och sista barnet som omkring 1491 föddes i en modest adelsfamilj på 
det lilla slottet Loyola i Baskien fick namnet Iñigo. Som flera andra bröder ackorde-
rades han tidigt ut till rikare släktingar och fick tjänstgöra som page och väpnare för 
att så småningom bli officer.77 

                                                      
74 P 8/3: 26. 
75 P 10/2: 24–25. 
76 Se till exempel P 11/3: 8, 9: ”Pengar ger en människa kontroll, en möjlighet till 
sorglöshet på grund av djupare liggande identitet, exakt det som Gud vill erbjuda. 
Pengar ger värdighet, se bara på hur vi behandlar en människa som stiger från fattig-
dom till rikedom över en natt, just den värdighet med vilken varje människa ska be-
handlas enligt vår allra heligaste tro. […] Pengar ger allt det som Gud vill ge en männi-
ska – men bara nästan.” 
77 P 8/3: 42. 
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Ignatius hade alla förutsättningar för ett gott liv. Han tillhörde en adelsfamilj 
som bodde på ett slott i Baskien. Det gick bra för honom – det sägs att han till 
slut blev officer. I en strid i Pamplona 1521 blev han skjuten i benet. Skadan 
ledde till en lång konvalescens då han bland annat fördjupade sig i en bok om 
helgon och deras livsöden. När han tillfrisknat avsade han sig sin officerstitel, 
bytte kläder till en tiggare och levde som eremit i en grotta. De erfarenheter 
han gjorde under den tiden kom så småningom att sammanfattas i boken And-
liga övningar. Ignatius av Loyola bildade senare Jesuitorden. 

Även om förutsättningen för Ignaitus andliga fördjupning återigen är att 
han frivilligt avsade sig sin rikedom, ser man i detta exempel att hans rika 
bakgrund blev en viktig förutsättning för hans möjligheter att senare kunna 
fördjupa sig i skrifter som beskriver andlig mognad. Efter eremittiden studera-
de han latin, och han läste också vid universitet i Alcalá och Salamanca.78 
Välfärden blev en förutsättning för hans möjligheter till andlig fördjupning 
och därmed blev inte rikedomen ett oöverstigligt hinder för hans andlighet. 

En annan person som också började sitt liv i materiellt välstånd är Simone 
Weil: 

Simone Weil föddes den 3 februari 1909 i en välsituerad och högt kultiverad Paris-
familj. Hennes föräldrar var sekulariserade judar, fadern läkare, modern av ryskt ur-
sprung, rikt begåvad både intellektuellt och musikaliskt. Simone och hennes två 
äldre bror uppmuntrades i sina studier och fick den bästa utbildning det franska 
undervisningsväsendet kunde bjuda, André i matematik, Simone i filosofi.79 

Det berättas vid flera tillfällen i tidskriften om hur bildad Simone blev, inte 
bara inom filosofi utan också i politisk teori, statskunskap och religion. Här 
framhålls särskilt symboliska resurser som betydelsefulla (hög fransk utbild-
ning), på ett sätt som står i viss konstrast mot andra bilder av västerländska 
intellektuella. Intressant nog är Simone Weil en av de personer som i tidskrif-
ten framställs som en tydlig andlig förebild. Rikedom måste med andra ord 
inte vara ett hinder på vägen mot andlig mognad, även om det oftast är så som 
den behandlas. 

Sammanfattningsvis framställs rikedom som riskfullt om man vill beträda 
vägen mot andlig fördjupning i tidskriften. Till kategorin ”rik” kopplas, förut-
om materiella tillgångar i form av pengar och egendomar, en rad kännetecken 
och förhållningssätt: ansvar, valmöjligheter, kontroll, värdighet, vänner, nöje, 
resor, men också att sakna behov av Gud. Att vara rik fjärmar människan från 
Gud – men inte entydigt och inte alltid. Det finns vissa betydelsefulla exem-
pel på människor som lyckats kombinera rikedom med andlig mognad, dock 
utan att rikedomen i sig framhålls som den avgörande faktorn. 

                                                      
78 P 8/3: 43. 
79 P 4/1: 37. 
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Relationen mellan kategorierna ”fattig” och ”rik” – kulturellt 
kapital 

Hur ser relationen mellan ”rik”, ”fattig” och andlighet egentligen ut? Kan man 
vara rik och andlig eller är fattigdom en förutsättning för andlighet i Pilgrim? 
Det är svårt att bringa någon reda i vad som förutsätts, vad som är föredömligt 
och vad som är förkastligt. En sociolog som utvecklat redskap för analys av 
relationer mellan olika ekonomiska och symboliska tillgångar är Pierre Bour-
dieu. Till vissa delar liknar hans resonemang om sociala fält (samt kapital och 
habitus) Foucaults diskursförståelse.80 Men i andra delar avviker hans teorier 
från Foucaults.81 

Att mer generellt följa Bourdieus tolkningsmodell skulle leda till en annan 
typ av undersökning än den som genomförs i det här arbetet. Men delar av 
Bourdieus resonemang är ändå användbart för att bringa reda i relationen 
mellan kategorierna fattig och rik i Pilgrim, nämligen hans begrepp ”ekono-
miskt kapital” och ”kulturellt kapital”.82 

”Ekonomiskt kapital” består dels av materiella tillgångar som pengar, boen-
de, bilar, fritidshus och annat som har monetärt värde. Dels består det av 
kunskap om ekonomins spelregler.83 I det franska samhället identifierar Bour-
dieu företagsledare inom näringslivet som en grupp av människor, eller en 
position, med stort ekonomiskt kapital.84 Det är en grupp som också har stort 

                                                      
80 Bourdieu betraktade samhällen som bestående av sociala fält (Broady 1989, s. 2). 
Inom ett socialt fält utvecklas en rad olika positioner som är möjliga för agenter eller 
grupper av agenter att inta. Varje position kännetecknas av en särskild art av kapital. 
En bärande idé i Bourdieus teorier är att individer och/eller grupper på olika positioner 
kämpar om vilken princip (kapitalart) som ska vara den dominerande principen för 
fördelning av auktoritet och makt (Bourdieu 1995, s. 25–26, 47). Hans teoretiska 
ramverk innefattar även individers kroppsligt förankrade dispositioner (förfogande över 
handlings-, tanke- och orienteringsmönster) – ”habitus” – i relation till det sociala fäl-
tets positioner (se till exempel Bourdieu 1992, s. 53, 72, Bourdieu 1995, s. 18–19, 
149, Broady 1989, s. 12). 
81 Pierre Bourdieu och Michel Foucault var samtida. Bourdieu kritiserade Foucault 
som han menade var alltför fast i strukturalismen, i dess semantiska utformning. Där-
för, menar Bourdieu, begår Foucault misstaget att betrakta den kulturella ordningen – 
episteme med Foucaults terminologi – som autonomt. Det leder till att Foucault söker 
principen för systemets dynamik i själva systemet av texter. Bourdieu betecknar Fou-
caults undersökningar som interna analyser, och menar att de måste kompletteras med 
externa analyser (Bourdieu 1995, s. 51–53). Hos Bourdieu får subjekt som agent 
mycket större utrymme än hos Foucault (Bourdieu 1995, s. 8). 
82 Kapital handlar om sociala förhållanden och är en form av social energi som bara 
existerar och ger effekter inom det fält där det produceras och reproduceras (Bourdieu 
1984, s. 113). Exempel på andra kapitalarter är socialt kapital (Bourdieu 1984, s. 114, 
Broady 1989, s. 13, not 13) och politiskt kapital (Bourdieu 1995, s. 27). 
83 Se till exempel Bourdieu 1992, s. 133. Det räcker så att säga inte att vara ”rik” – 
man måste också kunna förvalta rikedomen på ett riktigt sätt för att få behålla den och 
för att erhålla auktoritet i diskursen. Här förenklar jag och komprimerar Bourdieus 
resonemang i syfte att belysa relationen mellan kategorierna fattig och rik i Pilgrim. 
84 Bourdieu 1984, s. 115. 
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ekonomiskt kapital i det svenska samhället. Men rent generellt är det också en 
karaktäristik som passar på det västerländska som helhet. Ekonomiskt kapital 
motsvarar det som hittills kallats för materiella tillgångar, samt förmågan att 
hantera materiella tillgångar på ett sådant sätt att ens position i diskursen be-
hålls alternativt förbättras.85 

För att förklara ”kulturellt kapital” behöver först något sägas om symboliskt 
kapital. Symboliskt kapital består av symboliska tillgångar som tillskrivs värde 
inom diskursen, samt skickligheten i användandet av tillgångarna.86 I Pilgrim 
har till exempel titeln ”andlig vägledare” stort värde. Listan kan göras lång och 
innehåller också vägledarnas och gudsälskarnas kännetecken.87 Skicklighet i 
användandet av dessa symboliska tillgångar – när man förstår att rätt utnyttja 
titlar, kunskaper och erfarenheter – ger stort symboliskt kapital i diskursen. 
Det vill säga, när en person inte bara besitter diskursens kunskap utan också 
behärskar disciplinen för andlig fördjupning erhåller denne stort symboliskt 
kapital. 

Kulturellt kapital är symboliskt kapital i ”objektiverat” tillstånd. Med det 
menar Bourdieu att det symboliska kapitalet är fixerat i texter och teorier.88 
Vilka symboliska tillgångar som ges värde och därmed symboliskt kapital finns 
nedpräntat och är väl definierat, som i tidskriften Pilgrim.89 Kulturellt kapital 
motsvarar det som hittills kallats för symboliska tillgångar, men inkluderar 
också den form av ”hantverksskicklighet” som beskrevs ovan. 

Signifikant för Pilgrim är att man skiljer på dessa två former av kapital – 
ekonomiskt respektive kulturellt kapital – samtidigt som det finns en tydlig 
koppling mellan litet ekonomiskt kapital och äkta andlighet.90 Denna åtskill-
nad möjliggör i sin tur differentieringen mellan det som i granskningen be-

                                                      
85 Att använda sina ekonomiska tillgångar på rätt sätt innebär något helt annat i Pil-
grim än i ett kapitalistiskt sammanhang. I tidskriften erhålls ekonomiskt kapital genom 
att använda tillgångarna till andlig fördjupning, eller – mer radikalt och paradoxalt – 
genom att avstå från dem. Detta behandlas under punkt 2 nedan. 
86 Broady 1989, s. 1–2, 12. 
87 Till exempel erfarenhet av natten på den andliga mognadens väg och asketisk livsstil 
i enlighet med gudsälskarna (det vill säga askes i särskild form). Individer som inlem-
mas i diskursen har förmodligen fler och andra symboliska tillgångar. Någon skulle till 
exempel kunna inneha titeln ”docent i mikrobiologi” och någon annan skulle kunna 
uppvisa skicklighet i matlagning, men dessa tillgångar ger inte symboliskt kapital i 
diskursen då de inte har något särskilt värde där (de är inte erkända). 
88 Bourdieu 1992, s. 132. 
89 När det symboliska kapitalet fixeras på det här sättet kan sociala grupper eller insti-
tutioner ta monopol på – och göra anspråk på ensamrätten till – det kulturella kapitalet 
genom att behärska hur man tillägnar sig det. (Broady 1989, s. 17) Ur detta perspektiv 
kan man också förstå Pilgrim: tidskriften är en institution som ”tagit hand” om discipli-
nen för andlig fördjupning vilket i sig är möjligt då referensgruppen ”behärskar” hur 
man tillägnar sig diskursen. 
90 Se till exempel resonemanget kring Ignatius av Loyola och Simone Weil ovan och 
hur deras andliga resa innebar ett avsägande av ekonomiskt kapital. Det berättas vidare 
att Weil i sin solidaritet med arbetarna kom att dö av svält (P 4/1: 41). 
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nämnts negativ och positiv fattigdom. Med hjälp av begreppen ekonomiskt 
och kulturellt kapital kan relationen mellan kategorierna fattig, rik och andlig-
het i Pilgrim beskrivas på följande sätt: 

 
1. Stort kulturellt kapital och litet ekonomiskt kapital (positiv fattigdom) är idealt 

och föredömligt 

2. Stort kulturellt kapital och stort ekonomiskt kapital är problematiskt men kan 

hanteras genom att frivilligt avstå, materiellt och/eller via prioriteringar 

3. Litet kulturellt kapital och litet ekonomiskt kapital (negativ fattigdom) existerar 

inte annat än som medel för andlig kultivering av den välbärgade 

4. Litet kulturellt kapital och stort ekonomiskt kapital är kännetecken på falskt liv 

Avgörande för om man ges plats i diskursen är med andra ord det kulturella 
kapitalet. Ekonomiskt kapital har en underordnad, men inte ringa, betydelse. 
Materiell fattigdom och rikedom är bara en tillgång om den kombineras med 
diskursens symboliska tillgångar i form av kunskap om och erfarenhet av and-
lig ökenvandring.  

1. Stort kulturellt kapital och litet ekonomiskt kapital 
Litet ekonomiskt kapital – det som i tidskriften kategoriseras som fattig – är 
en tillgång och till och med idealt om det kombineras med stort kulturellt 
kapital. Sådan är den generella bilden av östliga/ryska andliga förebilder. Om 
fattigdom paras med fördjupning i andliga klassiker och ett asketiskt liv, före-
trädesvis i form av eremitliv i öknen, kommer bristen på materiell välfärd att 
underlätta den andliga mognaden. Bristen på ekonomiskt kapital gör att per-
sonen måste förlita sig på gudomliga ingripanden och lär sig därmed att leva i 
ödmjukhet. Detta utmärker positiv fattigdom. 

2. Stort kulturellt kapital och stort ekonomiskt kapital 
Stort ekonomiskt kapital framställs generellt som problematiskt i Pilgrim. 
Men, det kan bli en tillgång om det kombineras med djupa insikter i den form 
av andlighet som tidskriften föreskriver. Det ekonomiska kapitalet underlättar 
studier, genom att tid och resurser finns att avsätta för det. Trots denna aspekt 
blir den säkraste vägen för den rike att ändå avstå från sin rikedom på ett eller 
annat sätt. 

Det problematiska med stort ekonomiskt kapital kan på det här viset han-
teras genom att aktivt åstadkomma brist, det vill säga negativ fattigdom. Se-
dan kan den negativa fattigdomen vändas till positiv fattigdom genom studier 
och verksamhet som främjar andlig fördjupning. Detta blir en konstruerad väg 
för att åtnjuta den fattiges privilegierade tillstånd i diskursen, det vill säga ett 
sätt att bekräfta det ideala i att ha litet ekonomiskt kapital och stort kulturellt 
kapital. Här kan man se ökenfädernas stora påverkan – detta var deras väg 
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enligt tidskriften.91 Ett annat sätt att hantera stort ekonomiskt kapital på är att 
avstå genom prioriteringar, men det hör till förhandlingar kring fattigdom som 
granskas i nästa kapitel. 

3. Litet kulturellt kapital och litet ekonomiskt kapital 
Att ha litet ekonomiskt kapital och litet kulturellt kapital – negativ fattigdom i 
diskursen – är något som inte existerar i tidskriften annat än som medel för 
den välbärgade att nå Gud. Materiell fattigdom ger med andra ord i sig ingen 
särskild ingång i andligheten. Positiv blir fattigdomen endast om den fattiga 
människan kan uppfattas som en läsare eller producent av andliga klassiker 
eller om hon väljer att skaffa sig en andlig vägledare legitimerad av diskursen. 

4. Litet kulturellt kapital och stort ekonomiskt kapital 
Stort ekonomiskt kapital och litet kulturellt kapital är den vanskliga situation 
som de flesta människor i väst i dag befinner sig i. Kombinationen är det som 
kännetecknar svensken i gemen, såväl i samhället som i kyrkan – gott om 
pengar men ringa insikt i vad som ger kvalitativt liv. Det betecknar det falska 
livet.92 

Kulturellt kapital och bildning 

Det finns en aspekt av det kulturella kapitalet som behöver granskas lite när-
mare, nämligen graden av bildning. I Pilgrim handlar bildningen om att ha 
fördjupat sig i (”utbildat sig i”) vägen till andlig mognad och ha kunskap om 
klassisk andlig litteratur. Omfattande bildning ger stort kulturellt kapital, ef-
tersom det kulturella kapitalet är symboliskt kapital fixerat i just texter. Ju 
mer en person kan uppvisa beläsenhet inom området, ju högre kulturellt kapi-
tal bör hon eller han besitta. Men värdet av sådan bildning är inte entydigt i 
tidskriften. Det finns nämligen också ett ideal som drar åt det värdefulla i att 
vara obildad. 

Starets Siluan (1866–1938), munk på berget Athos, är en av vår tids mest lysande 
andliga gestalter. Han var helt olärd, men år av outtröttlig, inre kamp gav honom en 
personlig erfarenhet av det kristna livet, identisk med många av de heliga Fäder-
nas.93 (Min kursivering.) 

                                                      
91 Se till exempel P 2/1: 41: ”Drabbad av evangeliet om den rike ynglingen hade han 
[ökenfadern Antonios] vid 200-talets slut sålt sin stora jordegendom, stigit ur samhäl-
lets ekorrhjul och i stället börjat sträva efter de himmelska skatterna. […] [han]drevs 
[…] djupt in i öknen för att där finna den tystnad och stillhet som krävs för att skymta 
Guds ansikte, ana Guds röst.” 
92 Se kapitel 3, Den problematiska samtiden, s. 56, och Den problematiska kyrkan, s. 59. 
93 P 1/2: 60. Se också P 6/4: 51: ”Den obildade bondpojken [fader Johannes av Valamo] 
har en jordnära och i god mening enkel tro.” och P 4/3: 55: ”Lilla Thérèse [av Jesus-
barnet] förstår sig inte på lärda och stränga traktater om trons väg […]”. (Mina kursive-
ringar.) 
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I texten framhålls en framstående andlig auktoritet som obildad. Hur går det 
ihop med resonemanget att det kulturella kapitalet måste vara stort enligt 
diskursen för att man ska beredas någon plats? 

Det kan naturligtvis vara så att ”obildningen” beskriver en tidig fas i före-
bildens liv. Men det kan också vara så att det som framställs genom att poäng-
tera auktoriteters obildning är andliga autodidakter. Dessa individers andlighet 
skulle då vara oförmedlad av de bildningsideal som är nära knutna till väster-
ländsk utbildningstradition. Texten om Starets Siluan antyder det – det var år 
av ”inre kamp” som gav honom erfarenhet ”identisk med många av de heliga 
Fädernas”, det vill säga inte år av läsning. Det ena utesluter inte det andra, 
men denna upphöjelse av andliga autodidakter är ändå intressant. 

I sin bok Distinction beskriver Bourdieu i ett kapitel autodidaktens förut-
sättningar och villkor.94 Bourdieu menar att autodidakten är en produkt av 
redan existerande utbildningssystem. En autodidakt är en person som klättrat 
i kunskapshierarkin utan att göra det via institutioners utbildningar och kurs-
planer, men som gör det på ett sådant sätt att kunskapsmassan blir godkänd av 
etablerade institutioner. I disciplinen för andlig fördjupning finns en särskild 
kunskapshierarki och i någon mån en ”examinationshierarki”. Det finns vissa 
böcker som ger legitimerad kunskap i diskursen, vissa nivåer att gå igenom på 
vägen mot gudsskådandet och det finns vissa institutioner som på olika sätt 
stöttar adeptens andliga utbildning.95 Ju högre upp i ”examinationshierarkin”, 
desto större innehav av kunskap som också inkluderar kunskapen på de lägre 
nivåerna. 

En andlig autodidakt är därför en person som blir invigd i diskursen på en 
högre nivå, utan att ha läst anvisade böcker eller genomgått institutioners 
utbildning via till exempel retreater. Det kulturella kapitalet växer på annan 
väg än den förevisade och det är just det som begreppet ”obildad” uttrycker. 

Bourdieu menar också att även om personen blir invigd i diskursen så präg-
las positionen av ständig osäkerhet i förhållande till dem som gått den förevi-
sade vägen.96 Den typen av osäkerhet som Bourdieu pekar på hos autodidak-
ten ser man inte mycket av i förhållande till de självlärda personerna inom 
disciplinen för andlig fördjupning. Men man ser en annan relaterad skillnad, 
nämligen att autodidaktens alternativa bildning framstår som renare och mer 

                                                      
94 Bourdieu 1984, s. 328–331. 
95 Inom ramen för diskursen kan en person först vara intresserad genom att ha kommit 
i kontakt med någon del av disciplinen, sedan bli pilgrim, efter det genomgå nattens 
olika faser för att sedan transformeras till en gudsälskare och till sist bli en vägledare. 
96 Bourdieu 1984, s. 329. Risken att autodidakten uppfattat något fel eller att hon/han 
värderar felaktigt (genom att till exempel inte kunna skilja på opera och operett) är 
överhängande och dömer personen i fråga till ständig självkritik. Det leder till att den 
självlärde till skillnad från de som har ”utbildning” inte omfattar rätten att vara igno-
rant, det vill säga att kunna nonchalera och till och med förvränga vissa delar av kun-
skapen. 
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autentisk. Denna transformering av osäkerheten (i Bourdieus teori) till norma-
tivitet hör troligen samman med att andlighetsdiskursen inte på samma sätt 
som de diskurser Bourdieu diskuterar har ett entydigt positivt sätt att förhålla 
sig till bildning i allmänhet. 

Men den alternativa bildningens äkthet understryker också det förebildliga 
i reell fattigdom, som då omfattar både materiell och symbolisk fattigdom. 
Reell fattigdom (avsaknad av ekonomiskt kapital och utbildning) innebär att 
man inte lever av världen (bara i den), vilket främjar den andliga mognaden 
och leder till en sund andlighet – på samma sätt som för ökenfäderna. 

Sociala kategoriseringar i relation till positioner 
I kapitel fyra utkristalliserades två olika möjliga positioner i Pilgrim: mentors-
positionen och lärjungepositionen. Mentorspositionen karaktäriseras av att ha 
överblick, kontroll och att besitta kunskap om disciplinen. Till positionen 
knyts också en rad kännetecken: förebildlighet, erfarenhet, självkännedom, 
odelat hjärta, trofasthet, urskillningsförmåga, förmåga till andlig läsning, medi-
tation och kontemplation samt ett liv i retreatens tecken. Lärjungepositionen 
karaktäriseras av fragmentarisk blick, avsaknad av kontroll, okunskap, lydnad 
och överlåtelse. Kännetecken som knyts till lärjungepositionen är: längtan och 
törst, lydnad, beredskap att ge upp sin tolkningsrätt, beredskap att granska sig 
själv, unik formning enligt disciplinens mönster, trofasthet och uthållighet. 

Om man för samman dessa beskrivningar av positionerna med kännetecken 
och förhållningssätt som tillskrivs kategorierna ”kvinna”, ”man”, ”öst”, ”väst”, 
”fattig” och ”rik” i tidskriften får man följande figur:97 

 
 

 ”Kvinna” ”Man” ”Öst” ”Väst” ”Fattig” ”Rik” 

Mentors-
positionen x  x  x  
Lärjunge-
positionen  (x)  (x)  (x) 

Falskt liv  x  x  x 

Figur 4: Ideal enligt föreställningar 

                                                      
97 Eftersom föreställningen om heterosexualiteten är en grundläggande (och norme-
rande) föreställning som möjliggör och stöder differentieringen av ”kvinna” och ”man”, 
blir kategorin ”sexualitet” en integrerad del av kategorin ”kön” i granskningen. Därför 
behandlas inte sexualiteten separat, utan som en del av könskategoriseringar. 
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Figuren behöver förklaras lite närmare. De kännetecken och förhållningssätt 
som tillskrivs kategorierna ”kvinna”, ”öst” och ”fattig” är kännetecken som 
korresponderar mot mentorspositionens kännetecken. Det är inte entydigt – 
till kategorin ”man” hör till exempel kontroll vilket också kännetecknar men-
torspositionen. Men sett till sin helhet korresponderar fler kännetecken hos 
kategorin ”kvinna” än kategorin ”man” med mentorspositionen. 

Det intressanta är att kännetecken som tillskrivs kategorierna ”man”, ”väst” 
och ”rik” inte i första hand korresponderar med lärjungepositionen, utan med 
en position som förskjuts ur diskursen – det falska livet. De flesta skribenter i 
Pilgrim är rika (enligt diskursens definitioner) män från väst som söker för-
djupning i en livssituation som präglas av överflöd. Krysset inom parantes 
illustrerar hur dessa skribenter aspirerar på lärjungepositionen. Figuren avslö-
jar en fråga som ligger outtalad på tidskriftens diskursiva yta: Hur kan en 
människa som har allt och insett dess fåfänglighet nå djupare andliga dimen-
sioner – hur kan hon bli en gudsskådare?98 

Kännetecken som tillskrivs kategorierna ”man”, ”väst”, och ”rik” överlappar 
varandra och sammanfaller med beskrivningen av ett falskt liv. De känneteck-
nen och den positionen står i motsättning till kännetecken som karaktäriserar 
mentorspositionen (som till exempel kunskap om andlig mognad och erfaren-
het av natten). När en skribent kategoriseras som rik, västerländsk man och 
samtidigt identifieras med mentorspositionen ger det upphov till det som i 
teorikapitlet beskrevs som en konfliktfylld (intersektionell) konstruktion. 
Skribenten identifieras med två positioner samtidigt. 

En möjlig utväg ut denna konfliktfyllda intersektionella konstruktion är att 
anpassa sig till det normativa. Detta sker när rika personer anammar ett liv i 
fattigdom, det vill säga man väljer att frivilligt avstå från sitt ekonomiska kapi-
tal. Detta är en möjlig väg enligt tidskriften. Man kan också välja att uppgå i 
en ortodox kyrka och därmed anpassa sig till den östliga normen genom tyd-
ligt manifesterat ställningstagande. Den lösningen diskuteras dock inte i Pil-
grim. Vad gäller kön ger inte textytan något val. 

En annan väg att gå när man identifieras med två positioner samtidigt och 
därmed hamnar i en konfliktfylld konstruktion är att förhandla med tolkning-
en av det normativa. Det granskas närmare i nästa kapitel. 

 

                                                      
98 Jag är tacksam till Kajsa Ahlstrand som uppmärksammat mig på detta förhållande. 



  

6 Sociala kategoriers betydelse i disciplinen 
och diskursen 

Efter att sociala kategoriseringar, och de kännetecken respektive förhållnings-
sätt som kopplas till dem i Pilgrim, granskats i förra kapitlet är det dags att 
titta närmare på vad dessa innebörder har för betydelse i disciplinen för andlig 
fördjupning och diskursens kunskap och diskursiva sanning. Diskrepansen 
mellan det normativa och det normala i diskursen kan – som nämndes i slutet 
av förra kapitlet – hanteras genom att innebörden i det normativa förhandlas. 
Dessa förhandlingar är bland annat föremål för granskning i det här kapitlet. 

En central frågeställning som bearbetas är: vad krävs för att kunna identifi-
era sig eller bli identifierad med mentorspositionen? Hur ser kvalifikationerna 
eller kriterierna ut? Det har redan behandlats i kapitel fyra och delvis i kapitel 
fem, men här vidgas frågan till att på ett mer genomgripande sätt inkludera 
och problematisera de undersökta analyskategorierna. Granskningen mynnar 
ut i ett resonemang kring vilka andliga subjekt som reproduceras i disciplinen 
och vad sociala kategorier betyder i diskursens kunskap och sanning. 

Kön, sexualitet och möjliga positioner 
De kännetecken som kopplas till kategorin ”kvinna” är en klar tillgång när det 
gäller andlig fördjupning.1 Det speglar bland annat följande rubriksättning i nr 
2, 1998: ”Mödrarnas vishet. När gudsfolkets historia skrivits har kvinnorna 
stått i bakgrunden. I den andliga vishetens historia står de i förgrunden.”2 Fle-
ra, för att inte säga alla, de egenskaper som tillskrivs kategorin kvinna beskrivs 
som viktiga att odla på vägen till andlig mognad och nödvändiga för att kunna 
identifieras med mentorspositionen. Det borde göra att kvinnan som subjekt 
får en privilegierad position inom diskursen – kvinnan är förebildlig i egenskap 

                                                      
1 I kapitel fem skärskådades de egenskaper som i Pilgrim tillskrivs kategorin ”kvinna”. 
Granskningen gav följande: mod att utlämna sig, mod att mista sig själv, förtrolighet, 
nakenhet, hängivelse, intuition, klokhet, urskillningsförmåga, kvickhet, värme, intelli-
gens, seende, omslutande och med förmåga att göra riktiga prioriteringar. Implicit 
finns också egenskaperna: känslosam, lyssnande och beredskap att åsidosätta sig själv. 
Se kapitel 5, Kännetecken kopplade till kategorin ”kvinna”, s. 119. 
2 P 5/2: 32. Se också P 12/4: 41: ”Det är inte deras erotiska förhållande författaren vill 
framhäva utan snarare det kvinnligas närhet till det gudomliga.” (min kursivering). 
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av sitt kön. Denna bild försvagas eller kompliceras dock av tre andra stråk i 
och genom tidskriften. Det första är heteronormativitet, det andra är ett stråk 
av manlig homosocialitet och det tredje är transformationen från lärjunge till 
gudsälskare. 

Heteronormativitet 

Ett uttryck för kvinnans förebildighet när det gäller andlighet i Pilgrim är att 
mäns relationer till sina mödrar kommenteras med jämna mellanrum. Möd-
rarnas andlighet har varit avgörande för flera män som mognat till gudsälskare 
och utsetts till vägledare. 

Vi vet inte året då han [Johannes Chrysostomos] föddes, men det bör ha varit om-
kring år 350 och platsen var Antiokia. Fadern, som var hög officer, dog tidigt och 
Johannes uppfostrades av sin moder, Anthousa. Hon är en i raden av fromma kvin-
nor som har betytt så mycket för sina barn och kan jämföras med Augustinus mor 
Monnica.3 

Manliga vägledare relaterar också till sina fruar, ibland som förebilder men 
mer ofta som en viktig bakgrund till deras gärning. Det förekommer att kvinn-
liga vägledares relation till sina män också nämns, men inte lika ofta och jag 
har inte funnit något exempel där kvinnors relation till sina mödrar fungerar 
på samma sätt. Att det finns färre kommentarer kring kvinnliga vägledares 
män är i sig en konsekvens av att många kvinnor som utses till vägledare i och 
genom tidskriften är nunnor och/eller valt att leva i celibat. Det är helt enkelt 
fler manliga än kvinnliga vägledare som är gifta. Alla har emellertid en moder, 
men det är bara sönerna som tillskriver dem andlig betydelse. 

Betoningen av mödrars betydelse för manliga andliga auktoriteter blir be-
griplig i ljuset av (och reproducerar) föreställningen om kvinnors förmodade 
närhet till andlighet genom sina specifika egenskaper. Men, deras andlighet är 
beroende av mannens bekräftelse. Det är sönerna som tillskriver sina mödrar 
andlig betydelse, inte döttrar eller de själva. Orsaken till det går att finna i 
diskursens starka heteronormativitet, det vill säga i det att uppdelningen av 
kön i två motsatta och varandra uteslutande principer är styrande. 

Som beskrevs i kapitel fem blir (den passiva) kvinnan till genom (den akti-
ve) mannen. Hennes känslor, nakenhet och åsidosättande av sig själv gör det 
möjligt för honom att vara rationell och ha kontroll (få makt). Kvinnans starka 
position som andlig förebild genom sina kännetecken försvagas på så vis ge-
nom att just detta vänds mot henne. Hon blir snarare ett stöd och en bild för 

                                                      
3 P 5/3: 45. Se också om Christian de Chergé P 6/4: 35, Martin Lönnebo P 7/2: 12–13, 
Jesus P 8/2: 27 och Nils Petter Wetterlund P 23/3: 49 mödrar. 



6 Sociala kategoriers betydelse i disciplinen och diskursen 

 

155 

mannens andliga mognad än ett andligt subjekt och gudsälskare i och genom 
sig själv. 

Mannen är den aktive som ger råd och erhåller auktoritet. Kategorin man 
kännetecknas bland annat av förnuft, rationalitet, förmåga att sortera i fakta 
och beslutsamhet. Därför kan det manliga subjektet, trots ”manlighetens” 
principiella brister, inta mentorspositionen och bli vägledare. Därför är det i 
sista hand ändå mannen som får den rådgivande funktionen, och därmed är 
det också mannen som kan avgöra vem som har andlig betydelse. Kvinnan kan 
skriva poesi och kåserier som tillåter känslosamhet och som gör det möjligt att 
uttrycka den underdånighet som principiellt (dock inte reellt) karaktäriserar 
den riktiga andligheten. 

Den diskursiva logik som leder till att så pass få kvinnor framställs som 
gudsälskare och vägledare trots deras förebildlighet i föreställningarna ser 
därmed ut som följer: kvinnan som kategori är förebildlig i andlig praktik, 
men när det gäller subjektets utövande av pastoral makt krävs det både kon-
troll och kunskap, något som bara tillskrivs kategorin man. Mentorspositio-
nens kontrollerande, bildade och rådgivande innebörd upphäver kvinnans 
principiella företräde i diskursen. Heteronormativiteten minskar på det här 
viset avsevärt möjligheten att identifiera kvinnan med mentorspositionen. 

Homosocialitet 

Det andra stråket som försvagar eller komplicerar kvinnans position som sub-
jekt i diskursen är de tecken på manlig homosocialitet med homoerotiska drag 
som då och då glimtar fram. Ett exempel är denna beskrivning av relationen 
mellan de tre personerna i treenigheten: 

Guds vila är Treenighetens gränslösa kärlek där Fadern kysser Sonen till liv, där So-
nen låter sig kyssas och där den helige Ande är själva kärlekskyssen (Bernhard av 
Clairvaux).4 

Homosocialiteten i och genom tidskriften är bland annat en konsekvens av 
dess beroende av starkt homosociala grupperingar som ökenfäderna och klos-
terordnar. Även nunnekloster präglas naturligtvis av homosocialitet, men 
eftersom männen överväger bland vägledarna får den manliga homosocialite-
ten större genomslagskraft. Det visar sig till exempel i att begreppet ”broder” 
och föreställningen om gemenskapsbefrämjande ”broderskap” förekommer, till 
skillnad från begreppet ”syster” och motsvarande föreställning om ”syster-
skap”. 

                                                      
4 P 9/4: 9. 
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Vill ni se Gud förhärligad genom er? Gläd er då över er broders framgång – så skall 
Gud genast förhärligas genom er. Gud vare lovad, kommer man att säga, att hans 
tjänare kunde besegra avunden genom att finna sin glädje i andras förtjänster.5 (Min 
kursivering.) 

Ju djupare vägledaren själv har utforskat själens ”inre borg”, desto mildare och 
barmhärtigare kommer han i regel att vara. Han har blivit lite mer lik Jesus som sa 
om sig själv att han hade ett milt och ödmjukt hjärta. […] Vägledaren står själv på 
syndarnas sida, han är deras broder.6 (Min kursivering.) 

Föreställningen och gemenskapen som skapas genom bruket av broder för-
stärks av att den gudomliga gemenskapen, treenigheten, beskrivs i termer av 
manlig homosocialitet. Brödraskapet befäster kön som segregerande. 

Genom att den manliga homosocialiteten upprepade gånger kommer till 
uttryck i och genom tidskriften försvagas kvinnans position som andligt sub-
jekt helt enkelt genom att hon inte ingår i den gemenskapen. Trots andlighe-
tens kvinnliga principstruktur berövar alltså heteronormativiteten kvinnan en 
verklig röst i diskursen, och homosocialiteten undandrar henne en tydlig plats. 
Till detta kommer en problematik som hör samman med idén om transforma-
tionen, förvandlingen, till en gudsälskare. 

Transformationen till gudsälskare 

Heteronormativiteten och homosocialiteten försvagar eller komplicerar kvin-
nans position som subjekt i och genom tidskriften, trots diskursens konstruk-
tion av kategorin kvinnan och dess kännetecken som föredömlig och nödvän-
dig för andlig fördjupning. Det som ytterligare försvagar, för att inte säga eli-
minerar, kvinnans unika position är det som jag redan berört och som jag nu 
vill utveckla något, nämligen själva målet med den andliga resan – förening 
med Gud genom skådande. Processen som innebär att egot dör förvandlar alla 
pilgrimer, de som är på väg, till ”mottagare”. På den andliga mognadens väg 
omgärdas förr eller senare alla av kvinnliga attribut – de associeras med kate-
gorin kvinnans kännetecken. 

I sin bok Vredens tid skriver C.S Lewis: ”Det manliga kunde ni ha undflytt, ty det 
finns bara till på den biologiska nivån. Men det maskulina kan ingen av oss undfly. 
Det som finns över och bortom alla ting är så maskulint att vi alla är feminina i 
jämförelse med det.” 

”De är som jungfrur”, de som beskrivs i Uppenbarelseboken, som följer Lammet 
varthelst det går. Alla är som jungfrur, både män och kvinnor. 

                                                      
5 P 3/3: 63. 
6 P 8/3: 10. 
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Vi är alltså alla feminina, mottagande; påven, alla biskopar och präster, alla män 
och kvinnor. Alla troende, hela Guds folk, är mottagare. Den saliga föreningen mel-
lan Gud och människa är en bröllopsfest. Ett bröllop mellan Gud och jungfrun, 
dottern Sion, den utvalda. 

Vi är bruden, dottern Sion. Guds förbund med människorna beskrivs ofta i 
Gamla Testamentet med bilden av ett äktenskap. Olydnad och ohörsamhet mot 
Gud beskrivs i drastiska ordalag som otrohet och äktenskapsbrott. Gud är maskuli-
num, fader, brudgum. Och det finns många bibelord som använder kvinnan som 
symbol för mänskligheten. Ett tydligt exempel är Hoseas andra kapitel, där bruden 
är en trolös kvinna som löper efter andra älskare.7 

I denna process är Gud den manliga motparten till människan, vilket gör att 
aktivitet och agentskap återigen knyts till kategorin man. Gud tillåter inga 
intressen vid sidan om (”otrohet”) utan förväntar sig total och lojal hängiven-
het. Det är just detta, och inget annat, som människan är skapad till. 

På det viset blir de kännetecken som knyts till kvinnan inte något unikt för 
henne, utan något som åligger alla att anamma i sin egenskap av att vara ofull-
komlig och på väg mot något högre. Det borde innebära att det är lättare i 
någon mening för faktiska kvinnor att bli gudsälskare – de har ju de kvinnliga 
attributen mer eller mindre av födseln. Problemet är bara att andlig fördjup-
ning handlar om transformation, en förvandling som lärjungen förväntas ge-
nomgå. 

Om en individ är kvinna, och därmed redan äger de kvinnliga attributen, 
kan inte transformationen äga rum utan vissa komplikationer: som kvinna kan 
man inte transformeras till kvinna.8 Här lägger alltså Pilgrims essentiella syn 
på kön ett oöverstigligt hinder för kvinnor.9 Kvinnans position i diskursen 
försvagas på så vis genom att hon reduceras till en figur för själva transforma-
tionen. Hon blir så att säga ett steg på vägen för människan (mannen) att nå 
Gud, hon blir på samma gång närvarande (som idé) och frånvarande (som 
subjekt). 

Förhandlingar om kvinnans plats 

Kvinnan som subjekt tycks, trots sina föredömliga kännetecken, helt förskjutas 
ut ur diskursen. Hon har ingen egen röst, ingen egen plats och ingen möjlighet 
till transformation. Ändå existerar hon i Pilgrim som faktisk författare, som 
exempel på gudsälskare och vägledare. Kvinnans plats är således inte fullt ut 

                                                      
7 P 3/4: 26. 
8 Eller mer korrekt uttryckt: som kvinnligt subjekt med kännetecken enligt kategorin 
”kvinnan” kan hon inte genomgå en förändring till dessa kännetecken, eftersom hon 
redan besitter dem enligt diskursen. 
9 Essentiell innebär här att egenskaper/skillnader är oupplösligt förknippade med könet 
och ingår i mannens respektive kvinnans ”natur”. Därmed beror de inte på något annat, 
som till exempel kulturella omständigheter. 
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bestämd av hennes utrymme och roll som subjekt i föreställningarna. Genom 
olika kommentarer kan man se att det pågår en ständig förhandling om hennes 
möjligheter. 

Låt mig börja med en text om Janet, med rubriken ”Fadersikoner”. I texten 
framställs Serafim av Sarov, Giovanni Bosco, (evangelisten) Johannes, Domi-
nikus av Guzmán och Franciskus som andra ”fadersikoner” (personer som ger 
glimtar av Fadern). 

Men det är inte bara män som visar på Faderns väsen, så gör även kvinnor skapade 
till hans avbild. Janet i London lever nu. Hon sover inte på nätterna, för hon bär då 
fram människors nöd till Fadern. Hon är en spelande glad och rolig människa, full 
av upptåg och clownerier. Janet lever i en ständig gemenskap med Gud. På något 
sätt följer hon med Anden in i ens djupaste inre vrår och uppdagar sådant ingen 
människa vet om en. 

Ja, jag har träffat Janet. Hon är gammal nu och utsliten av alla människor hon 
försöker och försökt räcka till för. Mitt i all sin slitenhet ger hon ändå allt: hon vill 
tillbringa alla sina återstående dagar till att älska. Men när hon älskar är det inte 
bara kramar och mys. Andens svärd kan klyva sin väg in i ens själ som en kirurgkniv 
och blottlägga det som inte är av Gud. Janet är inte bekväm för den som lagt sin 
själ i hennes vård. Men liksom Serafim av Sarov bär hon dem hon vårdar på sin rygg 
och ber ständigt för dem. 

[…] Även när Janet säger till synes hårda ord vilar de i ömhet. Vreden och öm-
heten går inte att åtskilja. Janet kommer aldrig att bli helgonförklarad, ändå är hon 
en bild av Fadern för dem av oss som mött henne på djupet.10 

Janet uppvisar flera av drag som förknippas med gudsälskare och vägledare. 
Hon lever ett asketiskt liv med vaka på nätterna och ger kärva råd till den som 
söker upp henne. Hon möter dessutom människor på djupet, vilket är ett 
uttryck som i tidskriften signalerar andlig mognad. Hon har förmågan att läsa 
och tolka människors inre i andliga termer, vilket gör henne till en vägledare. 
Hennes ständiga gemenskap med Gud, men också jämförelsen med den i 
tidskriften andliga auktoriteten Serafim av Sarov, tyder på att hon är en verk-
lig gudsälskare. 

Den här texten lyfter fram en kvinna i samtiden som en mycket tydlig 
gudsälskare och vägledare. Alla markörord som omgärdar Janet ställer det 
utom allt tvivel att hon faktiskt är en föredömlig vägledare. Men det finns 
också några ord som gör detta till en tveksam position: ”Men det är inte bara 
män som visar på Faderns väsen, så gör även kvinnor […]” (min kursivering). 
Den meningen antyder att i normalfallet är det män som är vägledare, kvinnor 
som vägledare framstår som undantag. Janet är ett undantag, ett undantag 
som uppvisar tvetydighet. 

                                                      
10 P 4/4: 33. 
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Som kvinna förskjuts Janet från det normativa genom att framställas som 
”glad”, ”rolig”, full av ”upptåg” och ”clownerier” och associeras med ”kramar 
och mys”. Ingen av dessa beskrivningar hör till gudsälskarens eller vägledarens 
normala kännetecken utan tycks närmast stå i motsats till normalbilden, som 
kännetecknas av allvar, lugn, kärvhet, långsamhet och uthållighet. Även om 
Janet också tilldelas egenskaper som kärvhet, slitenhet och kompromisslöshet 
gör den uttryckliga beskrivningen av hennes lättsamma sida att positionen som 
mentor blir osäker. Möjligheten att identifiera en kvinna med mentorspositio-
nen öppnar sig genom att hon konstrueras som man (Janet är en ”fadersikon” 
som ”visar på faderns väsen”).11 

En annan kvinna som framställs som vägledare i och genom tidskriften är 
Teresa av Avila. Till skillnad från Janet återkommer Teresa med jämna mel-
lanrum i flera olika texter. En sådan text är en artikel där redan rubriceringen 
placerar henne på kartan för andliga gudsälskare och vägledare.12 

I texten beskrivs Teresa som en person som kan tala direkt till hjärtat, med 
”en förunderlig förmåga att bryta ner de murar och fördomar som skilda tider, 
kulturer, konfessioner och nationer, medvetet eller omedvetet, bygger upp”.13 
Teresa grundar ett kloster i San José och intar ledarställning, vilket innebär att 
de övriga systrarna förväntades lyda henne.14 Sitt ledarskap utövar hon med 
vägledarens kännetecken, bland annat genom att betona distans och varna för 
att vissa typer av relationer kan flytta fokus från Gud.15 I texten berättas att 
Teresa blev vägledare också för män, till och med för den i Pilgrim mycket 
respekterade gudsälskare Johannes av Korset.16 Det finns på så vis flera känne-
tecken hos Teresa som, förutom hennes position i en klosterrörelse, gör henne 
till gudsälskare och vägledare i diskursen. 

Men också när det gäller Teresa finns det passager i texten som osäkrar 
hennes position som mentor. I beskrivningen av den kommunitet som Teresa 
stiftar sägs följande: 

Den lilla bedjande klostergemenskapen på tolv systrar samlade kring priorinnan blir 
ett slags kvinnligt apostlakollegium kring sitt huvud, Kristus. Det mer manliga, in-
stitutionaliserade och hierarkiska elementet i Kyrkan måste berikas och komplette-
ras av det mer kvinnliga, karismatiska och mystiska.17 

                                                      
11 Detta är alltså en möjlig väg att hantera det faktum att kvinnan som subjekt inte kan 
transformeras till kännetecken som hon redan besitter enligt diskursen (se 
Transformationen till gudsälskare, s. 156): hon kan konstrueras som man (”fadersikon”) 
för att sedan på nytt förknippas med kategorin kvinnans kännetecken (”vara kvinnlig”). 
12 ”Teresa av Avila: Kvinnan vars liv andades vänskap.”, P 2/4: 26. 
13 P 2/4: 26. 
14 Till priorinnan ger hon rådet ”Försök att bli älskad för att bli åtlydd”, P 2/4: 29. 
15 P 2/4: 29. 
16 P 2/4: 30. 
17 P 2/4: 29. 
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Den här texten reproducerar heteronormativiteten, det vill säga det normativa 
med uppdelningen av kön i två varandra uteslutande principer – den kvinnliga 
och den manliga. Av dessa två principer har den kvinnliga prioritet i Pilgrim. 
När Teresa associeras med den principen får hon auktoritet, men i kombina-
tion med följande kommentarer kompliceras bilden: 

Innan en vanlig nordbo av idag ger sig i kast med Teresas böcker, måste man dock, i 
all vänskaplighet, skicka med ett litet men nödvändigt råd på vägen (ett råd som 
kan vara användbart på många håll, inte minst med vårt nutida s k mångkulturella 
Sverige): lyssna med hjärtat, fastna inte i det som tycks svårförståeligt, utan ta fasta 
på det som förenar. Teresa är ymnig och pratsam. ”Det finns andra kvinnor som har 
utfört hjältedåd av kärlek till dig. Själv duger jag inte till annat än att tala.”18 

Uppmaningen ”att inte fastna i det som tycks svårförståeligt” förekommer 
vanligtvis inte i Pilgrim, tvärtom uppmanas läsaren oftast att inte ge upp utan 
läsa texter om och om igen. Läsaren uppmuntras att ”gå in” i de svårtillgängli-
ga texterna och låta dessa ”läsa läsaren” (andlig läsning). Men i förhållande till 
Teresa är det alltså annorlunda. Till det kommer att orden ”ymnig” och ”prat-
sam” leder bort från det normerande; gudsälskare och vägledare beskrivs som 
lågmälda, enkla i budskapet och som personer som inte säger mer än absolut 
nödvändigt. Gudsälskare föredrar tystnad före ord, eftersom det är tystnaden 
(kontemplationen) som gör det möjligt att skåda Gud. Genom dessa kom-
menterar blir inte Teresas entydigt förebildlig. 

Andliga subjekts kön är något som i första hand hanteras i relation till 
kvinnliga vägledare. Ovan visades det i exemplet om Janet (”Men det är inte 
bara män som visar på Faderns väsen”)19. I beskrivningen av Teresa sägs föl-
jande: 

Dessa och många liknande uttalanden från Teresa visar oss att den inre omvand-
lingen och vänskapen med Kristus inte gjorde henne mindre mänsklig och kvinn-
lig.20 

Här betonas att Teresas förebildlighet inte gör henne mindre kvinnlig. Denna 
kommentar, tillsammans med övriga reservationer kring hennes person och 
texter, osäkrar hennes position som vägledare. Teresa, liksom Janet, framställs 
som vägledare på ett ambivalent sätt i den heteronorma diskursen. 

Finns det då några exempel som drar i en annan riktning, det vill säga som 
ifrågasätter en sådan dikotomisering mellan man och kvinna? Det är svårt att 
finna exempel på direkt ifrågasättande, men det finns åtminstone några ex-

                                                      
18 P 2/4: 26–27. 
19 P 4/4: 33. 
20 P 2/4: 30. 
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empel på problematiseringar. Ett sådant hämtar jag från en artikel med rubri-
ken ”Fadern som vän”, där förhållandet mellan Gud och människa som ett 
förhållande mellan förälder och barn problematiseras: 

Upplevelsen av att vara barn i Gud är ett omistligt arv i såväl min egen som många 
andras troshistoria. 

[…] Men även de bästa och mest uttrycksfulla bilderna av Gud kan vara pro-
blematiska. […] Jag uppehåller mig vid den idyllisering och infantilisering av tron 
som kan finnas i en ensidig koncentration på barnaskapet. Idyllen kan bli plågsam, 
förtröstan en börda och famnen ett fängelse. Måste man stanna kvar under fars be-
skydd? Skall man alltid längta efter värmen vid mors bröst? Guds faderliga omsorg 
kan hindra barnets växande i mognad. Tron kan bli en regressiv tillbakasträvan.21 

Detta exempel är inte i sig en explicit problematisering av dikotomiseringen 
mellan man och kvinna, utan handlar om relationen mellan förälder och barn. 
Men den betoning som läggs på ömsesidighet och som senare i texten kom-
mer till uttryck genom orden ”Gud som vän” motverkar i viss mån den ensidi-
ga beskrivningen av kön.22 Konstruktionen av människa-Gud-förhållandet som 
vänskap eliminerar inte dikotomiseringen, men det öppnar upp för en annan 
hållning till den andre än den som bygger på könsdikotomin. I ömsesidigheten 
finns ett givande och tagande som kommer till uttryck lite senare i texten: 

Abrahams vänskap med Gud bestod av trohet, förtröstan, hängivenhet och lydnad, 
således en förhållandevis ensidig ömsesidighet. Men en episod i Abrahams liv för-
tydligar hur vänskapen också gjorde honom fri för en större jämbördighet i det livs-
långa vänskapsförhållandet: hans protest mot den av Gud planlagda förödelsen av 
Sodom och Gomorra. I vissa judiska traditioner framhålls detta som ett uttryck för 
den sanna mänskligheten, för det, som verkligen gjorde honom till Guds vän. Mot-
satsen var Noa, den rättfärdige, som i alltför stor lydnad godtog Guds plan på att 
ödelägga allt liv. Han svek sin kallelse som människa eftersom han inte protestera-
de. Abraham satte däremot sin vänskap på spel för att rädda människan. Han stod 
upp och kallade sin vän till besinning: Guds rättfärdighet måste väl ändå vara större 
än den småsinte stamgudens behov av hämnd.23 

Denna text utgör en problematisering av uppdelningen i en aktiv och en pas-
siv part, det vill säga till exempel förhållandet mellan kategorierna man och 
kvinna i Pilgrim.24 Den utgör därför ett exempel på viss immanent kritik av 

                                                      
21 P 2/4: 6. 
22 P 2/4: 7. 
23 P 2/4: 8. 
24 Granskningen av kategoriseringar kopplade till kön och sexualitet i den brudmystik 
som Pilgrim ger uttryck för visade att också bruden, människan, var aktiv. Men sett i 
sin helhet betonades brudgummen, Gud, som den aktiva parten. Se kapitel 5, 
Relationen mellan kategorierna ”kvinna” och ”man” – heterosexualitet, s. 125. 
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Pilgrimsdiskursens föreställningsvärld. Vad som blir än mer anmärkningsvärt 
är att föreställningen om andlig mognad som den framställs i Pilgrim kritise-
ras.25 Enligt texten kan den föreställningen leda till infantilisering av tron. 
Mognad innebär istället att bli mer jämbördig med Gud. Det är ett starkt 
påstående i en diskurs där andlig fördjupning normalt sett handlar om allt 
större beroende genom lydnad. Här avviker texten från diskursens huvudten-
denser genom påståendet att människan inte bör förstås som passiv i sin rela-
tion till Gud: hon bör betraktas som ett agerande subjekt. Dessa texter visar 
att vissa förskjutningar sker inom diskursen: förskjutningar som dock sker utan 
att heteronormativiteten på något radikalt sätt sätts i fråga – den agerande 
mannen är fortfarande i centrum.26 

Låt mig ta ett sista exempel på hur en viss förhandling pågår kring kön och 
där heteronormativiteten faktiskt kritiseras på ett mer explicit sätt. Det här 
exemplet är taget från en text som utgår från en av ökenmödrarna: 

Amma Sara sade: ”Om jag bad att alla människor skulle vara nöjda med mig, då 
skulle jag vara som en botgörerska vid vars och ens dörr. I stället skall jag be om ett 
rent hjärta gentemot alla.” 

[…] Det är nog ingen tillfällighet att det är Amma Sara som talar. Mer än män 
har kvinnor fostrats till att ständigt se till att de andra, framför allt männen, är nöj-
da med dem. Det är som om rädslan att inte bli älskad, att bli ratad, ständigt för-
stärks. Det vi alla säkert känner igen hos oss själva riktigt skriker fram i ungdoms-
kulturen och särskilt tonårsflickornas värld, en värld som mest liknar en verkstad i 
anpassning. Så formas en rädsla att säga ifrån, en brist på civilkurage, så förvandlas 
uppriktighet till tigande, så böjs en rak rygg, så kuvas rättframhet.27 

Det här exemplet är intressant av flera skäl. Texten framställer kategorin 
kvinna till vissa delar som något konstruerat (”fostrats till”). Men inte bara det, 
utan också att kvinna konstrueras utifrån mannen: ”kvinnor [har] fostrats till 
att ständigt se till att de andra, framför allt männen, är nöjda med dem.” Kän-
netecken och förhållningssätt knutna till könskategorier är alltså socialt be-
tingat och skribenten beskriver delar av könsförståelsen som ett problem. 
Textens närvaro ifrågasätter på så vis heteronormativiteten i diskursen och en 
indirekt kritik av dess konstruktion av andlig mognad framförs. Längre fram i 
texten blir detta ännu tydligare: 

                                                      
25 Det vill säga att andlig mognad är en fråga om allt större beroende och frihet från 
val. Se kapitel 4, Fenomenet andlig mognad, s. 89. 
26 Dessutom motsägs det av ett otal exempel där far-barn-relationen fortfarande fram-
hålls som den relevanta. Den typ av ömsesidighet som normalt sett framställs följer 
disciplinens regler (en far är inte en far utan ett barn) och kombineras med ett större 
mått av ensidighet än den citerade texten (barnet är beroende av faderns kunskap och 
överblick). Se t ex P 13/2: 11–12. 
27 P 7/2: 44. 
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Djävulen är inte dum. Det är vi som är dumma om vi inte inser att han djupt infilt-
rerat den kristendom vi tar för given. Han vet så väl hur effektiv rädsla är, hur bra 
man kan bryta ned en människa med oron för att inte duga, för att andra inte skall 
vara nöjda. Därför lurar han oss att tro att vi är intet. […] Därför vill han att vi skall 
vara upptagna av våra brister, älta våra svagheter och ständigt känna behov av att 
be om förlåtelse, be om att bli älskade och förstådda. […] Inte vill han att vi skall 
veta att dygden är naturlig och rättfärdigheten glasklar.28 

Här är det djävulen som driver oss till radikal självanalys – till att arbeta inten-
sivt på dygderna, inte Gud eller vår längtan efter gudsskådandet. Den i andra 
texter uppmuntrade känslan av att människan inför Gud är ett ”intet” blir i 
denna text ett resultat av ”djävulens infiltration”, alltså inte ett tecken på and-
lig mognad. Detta exempel på en direkt och kraftfull kritik mot diskursens 
egna normer är det enda jag funnit.29 

Det vore alltför starkt att påstå att textavsnittet kullkastar disciplinens 
grundförutsättningar, eller att det som etablerats som normativt kommer i 
gungning. Men dess förekomst i diskursen utgör ändå någon sorts tecken på 
ett inre självkritiskt motstånd mot dess självförståelse. 

Kön och det normativa 

Den privilegierade position som tillerkänns kvinnan som subjekt i Pilgrim 
visade sig framför allt vara knuten till kategorin kvinnan, det vill säga känne-
tecken och förhållningssätt präglade av underdånighet och passivitet. De kän-
netecknen och förhållningssätten utmärker såväl lärjunge- som mentorsposi-
tionen (där passiviteten emellertid inte betonas lika starkt) i disciplinen för 
andlig fördjupning. Kvinnan som subjekt bör med andra ord vara kvalificerad 
för båda positionerna, i egenskap av sitt kön. 

Det som komplicerar det hela är den starka heteronormativiteten, homoso-
cialiteten och förväntan på lärjungens förvandling till just kvinnliga attribut. 
Genom dessa stråk i diskursen undandras kvinnan som subjekt en plats och en 
röst, men det sker inte utan diskussion. Olika förhandlingar kring kvinnor och 
deras position gör det möjligt för kvinnor att ändå finnas inom diskursen och, 
som granskningen visat, även att identifieras med mentorspositionen. Men 
som granskningen också visat i det föregående sker detta under ständiga reser-
vationer och markering av att kvinnan avviker. Slutsatsen blir att andlighetens 
innebörd är beroende av kön: vägledarkonstruktionen är manligt betingad. 
Normerna föreskriver kvinnliga egenskaper tänkta för män. Mentorspositionen 

                                                      
28 P 7/2: 45. 
29 Detta exempel är också ett exempel på hur konstruktionen av kön hänger samman 
med andlighet: när könsförståelsen kritiseras, rubbas också den övergripande andlig-
hetsförståelsen. 
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är kort sagt ett kvinnofärgat mansideal.30 Figuren får därför följande utseende 
med avseende på kategorin kön: 

 
 Kvinnan 

som subjekt
Mannen 

som subjekt

Mentorspositionen  x 

Lärjungepositionen (x) x 

Figur 5: Kön och norm 

I och genom föreställningarna i Pilgrim etableras mannen (som subjekt) som 
bärare av det normativa. Det sker genom att vissa av mannens kännetecken 
kombineras med kännetecken som tillskrivs kvinnor. Därmed är det framför 
allt mannen som kan identifieras med mentorspositionen. Kvinnan kan möjli-
gen identifieras med lärjungepositionen: mottagande, ensidigt beroende och 
uppgivande sin tolkningsrätt. Som lyssnande lärjunge får hon visst utrymme i 
diskursen, genom att på den platsen möjliggöra det kunniga och kontrolleran-
de manliga subjektet på mentorspositionen. I övrigt förskjuts hon ut ur diskur-
sen genom tystnad. 

”Etnicitet”/kulturskillnader och möjliga positioner 
Granskningen av ”etnicitet”/kulturskillnader genom kategoriseringarna öst och 
väst gav vid handen att väst är en ”kultur” i utförsbacke, mer eller mindre 
oförmögen till att hysa äkta andlighet. Västerlänningar har förlorat sig i ratio-
nalism, teknik och vetenskapstro. Hindren för andlig fördjupning ter sig därför 
i det närmaste oöverstigligt stora. Personer i väst blir exempel på det falska 
livet, det som mer eller mindre förskjuts ut ur diskursen. 

Öst, i betydelse av östlig och ortodox tradition, framstod å sin sida som en 
”kultur” i blomstring: en bärare av äkta andlighet. Östlighet blir förebildligt 
och utmärks av kännetecken som också utmärker mentorspositionen: kun-
skap, medvetenhet, överblick och inte minst kroppslig erfarenhet av sant and-
ligt liv. Därmed borde subjekt kopplade till östkyrkliga spiritualitetstraditioner 
få en privilegierad position och blir förebildliga i egenskap av att vara från öst. 

                                                      
30 Risken är därför till exempel att kvinnan Teresa kommer att uppfattas som en man 
om hennes roll (konstruktion) som vägledare inte kommenteras på något sätt. Sättet 
som hennes vägledarskap kommenteras på (”Dessa och många liknande uttalanden från 
Teresa visar oss att den inre omvandlingen och vänskapen med Kristus inte gjorde 
henne mindre mänsklig och kvinnlig”, P 2/4: 30) inskärper sedan heteronormativiteten 
– hon är fortfarande kvinna och kvinnlig, vilket kräver att man förstår henne på ett sätt 
som inte fullt ut identifierar henne med mentorspositionen. 
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I förhållande till kön visade sig kvinnan enbart vara förebildlig som kategori 
i föreställningarna. Hur är det då med östligheten? Vad sker med subjektet 
från öst, det vill säga subjektet som representerar östkyrklig tradition? För-
handlingar som pågår relaterar inte i första hand till subjekten, utan till inne-
börden i väst och öst. Men det som står på spel är vilket subjekt som blir bära-
re av det normativa. 

Förhandlingar om västerlänningens plats 

När det gäller förhandlingar kring ”etnicitet”/kulturskillnader och uppdelning-
en i öst och väst är det svårt att finna exempel där väst uppvärderas i förhål-
lande till öst. Jag har till exempel inte funnit några texter där vägledaren är 
från väst och pilgrimen från öst. 

Det finns emellertid några få exempel där väst får positivt värde. Följande 
text handlar om tårarnas framträdande plats hos ökenfäderna: 

Det torde vara svårt att finna exempel på medveten humor hos fornkyrkans 
asketer. De ville helt enkelt inte tolerera några avbrott i sin förkrosselse. 

Vi västerländska kristna har svårt att följa dem så långt. Här finns en rätt tydlig 
skillnad mellan östlig och västlig tradition. Än i dag kan man frapperas av hur all-
varliga och högtidliga ortodoxa präster och munkar ser ut i sina skägg och helt in-
svepta i svart som de är. Jag vet inte om någon har följt utvecklingen av den orto-
doxa spiritualiteten på denna punkt. Man kan väl i varje fall förmoda att fädernas 
extrema stränghet var starkt påverkad av den platonska dualismen: köttet gör upp-
ror mot anden och måste nedkämpas till varje pris. Syndamedvetandet kommer att 
dominera ökenfädernas själsliv i en utsträckning som i dag förefaller de flesta över-
driven. 

Augustinus var inte muntrare han, men trots eller på grund av hans stora infly-
tande har västkyrkan sedan länge strävat, och strävar alltjämt efter att frigöra sig 
från det dualistiska arvet. På medeltiden kunde redan den kristne i väst skratta med 
gott samvete. Samma grekiska ord, eutrapelia, som Paulus använder i den negativa 
betydelsen ”gyckel”, har också en positiv innebörd, av lekfullhet, hövisk munterhet, 
så hos Aristoteles. Den tar Thomas av Aquino till sig och räknar ”eutrapelia” till de 
mänskliga dygderna. I den katolska traditionen finner man alltså många leende och 
skrattande mystiker: Franciscus och Filippo Neri, för att bara nämna två. Och i 
engelsk katolicism framstår humorn som den räddande gudagåva den är.31 

I texten bibehålls uppdelningen mellan väst och öst – de två enheterna anses 
existera och är fullt möjliga att beskriva i motsatstermer. Men här sker en 
omkastning av kännetecken: öst förknippas med dualism och väst förknippas 
med icke-dualism. Detta sätt att beskriva situationen går tvärtemot diskursens 
normala föreställning om den östliga traditionens dynamiska människosyn. 

                                                      
31 P 5/1: 20–22. 
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Vad som däremot fortfarande stämmer överens med diskursen är förståelsen 
av östlig och ortodox tradition som bärare av en mer kroppslig form av and-
lighet. 

Texten i stort handlar om gråten och ökenfädernas närhet till gråt. Gråt 
tolkas just som ett kroppsligt uttryck för deras andlighet. Sedan argumenteras 
för att också skrattet borde betraktas som ett sådant kroppsligt uttryck för 
andlighet – skrattet som framför allt förknippas med västliga former för and-
lighet. Ökenfäderna insåg emellertid inte detta, utan tolkade skrattet som ett 
okontrollerat och oandligt tillstånd hos människan.  

Det som tematiseras i texten är med andra ord den självkontroll som är 
förknippad med disciplinen – att inte låta sig styras eller överväldigas av vare 
sig känslor eller intryck. Skribenten tycks sedan mena att skratt inte är ett 
tecken på förlorad självkontroll. Resonemanget blir därför ett exempel på att 
en förhandling med diskursens föreställningar leder till att väst uttryckligen 
tillskrivs ett positivt värde. 

Väst förknippas annars med rationalism och ekonomism. Båda dessa drag i 
det västerländska samhället (och hos individer) gör Gud mindre relevant och 
nödvändig. Detta har satt sina spår i den västerländska teologin och andlighe-
ten, vilket är den grundläggande anledningen till att tidskriften söker sig just 
österut i sökandet efter en mer äkta och ursprunglig andlighet. Givet denna 
princip blir det alltså väldigt svårt att förknippa väst med sund andlighet. Föl-
jande text utgör emellertid ett försök att nyansera den bilden: 

Vår egen västerländska rationalism och vår ekonomiska och sociala trygghet gör oss 
mindre benägna att verkligen ropa till Gud i nödens stund. Men den engelske angli-
kanske biskopen George Hacker framhåller att vi inte kan tala om Guds helande 
utan att också nämna den moderna medicinens alla ”underverk”. Otaliga sjukdomar 
som ännu för hundra år sedan ofta ledde till invaliditet eller till död botas idag med 
relativt enkla medel. Även detta får vi ta emot som läkedom från Gud och där är 
den rika delen av världen desto mer favoriserad.32 

I texten förknippas andlighet med modernitet, medicin och teknik – ”vi kan 
inte tala om Guds helande utan att också nämna den moderna medicinens alla 
’underverk’”. Genom västerlandets ekonomiska välfärd och den med denna 
förknippade medicinska utveckling, tillskrivs denna del av världen större när-
varo av Guds helande kraft – ”den rika delen av världen är desto mer favorise-
rad” (min kursivering). Det är ett ovanligt uttalande i tidskriften. Men det är 
inte förvånande att avvikelsen samtidigt karaktäriseras av diskursens normala 
bestämning av väst, i termer av hård teknisk rationalitet och avsaknad av en 
spontan gudslängtan. 

                                                      
32 P 11/2: 27. 
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Det finns dock ännu tydligare tecken på ifrågasättande av både öst, mysti-
ker och ökenfäder som ideal för vår tid i Pilgrim. Kritiken ges ofta indirekt och 
är sällan särskilt stark, men den finns ändå. Jag ska ge några exempel. 

Det ter sig därför inte underligt att Dalai Lama och CG Jung idealiseras eller att 
böcker om Den tionde insikten blir storsäljare, för vilka professionellt kristna talar 
längre högt om sitt eget inre andliga liv, utan skydd av predikstolar? Vem följer i 
lågmälda samtal en människa från tvivel, sökande och uppbrott till aningen om den 
Helt Annorlunde? Och var finns den förkunnelse som visar att den som talar vet 
något om Guds sätt att i nutiden – fjärran från en kompenserande romantisering av 
medeltidens mystiker – långsamt förvandla en person från insidan?33 

Här är det inte frågan om uppdelning mellan öst och väst utan snarare upp-
delning mellan nutid och dåtid. Texten bearbetar i första hand kyrkornas 
oförmåga att ägna sig åt det väsentliga och gör det genom att appellera till den 
andliga vägledning som disciplinen föreskriver. De uttryck som åstadkommer 
den kopplingen är: ”eget inre andliga liv”, ”lågmälda samtal”, ”klassiska” frågor 
och att en person ska förvandlas ”från insidan”. Texten bekräftar därför diskur-
sens avståndstagande till kyrkors upptagenhet vid ytan (organisation), men 
samtidig kritiseras diskursens normala framhållande av den medeltida mysti-
kern som en av flera problematiska tendenser till flykt från den utmanande 
verkligheten. 

Liknande kritik kan man finna i följande texter: 

Vad har hänt med ordet ”Vadhelst (vilket ord) I haven gjort mot en av dessa mina 
minsta, det haven I gjort mot mig”? Fjärran från mysiga Taizégudstjänster, ökenfä-
ders introverta gudskamper eller Garbareks oljiga toner finns långvårdens tystnad, 
alkoholiserade vänner, snörvlande tårfyllda kompisar i telefonen, de som ingen or-
kar med; de minsta. Där är Kristus.34 

Det jag har svårast för är Magnus Malms sätt att hantera bibelsynsfrågan. Det ver-
kar viktigare att konstatera ”kyrkans anti-fundamentalistiska fångenskap” än att ge 
en positiv, historisk bibelsyn på denna sida västvärldens intellektualisering och ve-
tenskapstro. Vi kan aldrig återvända till en tid före oss. Inte heller ska vi idyllisera 
den tidiga kyrkan.35 

Båda dessa textavsnitt hanterar uppdelningen mellan nutid och dåtid. Också 
här formuleras kritik mot återvändande till en ”tid före oss”. Här och nu finns 
människor med behov, fjärran från ”ökenfäders introverta gudskamper”. Ett 
varnande finger hålls upp mot idyllisering av den tidiga kyrkan. Det här är 

                                                      
33 P 4/3: 8. 
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kritik som drabbar tidskriftens allmänna föreställningar relativt hårt, och inte 
minst den autentiska andlighetens källor. Kritiken är visserligen inte så skarp, 
men den problematiserar vissa delar av diskursen. I den andra texten ser man 
dessutom hur skribenten utgår från diskursens etablerade föreställning om väst 
och ”västvärldens intellektualisering och vetenskapstro”. 

Även följande text ifrågasätter ökenfädernas väg som den rimligaste vägen 
till andlig mognad: 

[D]et [är] begripligt att vi attraheras av den ordlösa tomhet som österländsk and-
lighet ofta erbjuder oss västerlänningar med överhettad vänster hjärnhalva. Här vi-
sar den ignatianska vägledningen rakt in i evangeliernas konkreta landskap, där vän-
skapen med Jesus från Nasaret går bortom såväl teoretiserandet som formlösheten.  

Den är lätt att förena med moderna insikter i psykologi. Till skillnad från de rys-
ka staretsernas andliga vägledning, som troget förvaltar arvet från ökenfäderna med 
deras kärva och i våra ögon ibland lite auktoritära råd, bygger den ignatianska väg-
ledningen mer på att lyssna fram Guds verk i den sökande människans egen erfa-
renhet.36 

Den ignatianska traditionen anses vara mindre benägen att skapa ett hierar-
kiskt förhållande mellan mentor och lärjunge, även om också denna tradition 
reproducerar föreställningen om det nödvändiga med vägledning. Därför läm-
par den sig bättre för västerlänningar. Att den sedan också är möjlig att kom-
binera med psykologi gör inte saken sämre – återigen reproduceras idén om 
väst och västerlänning som vetenskapstroende. Även här är alltså ifrågasättan-
det relativt milt formulerat. Texten tar inte direkt avstånd från ökenfädernas 
väg och alternativet befinner sig fortfarande inom diskursens ramar. 

Någon liknande kritik av östlig/ortodox tradition och ortodoxa som den 
mot väst och västerlänningar finns inte. Föregående exempel skulle visserligen 
kunna förstås så, men är inte explicit i sin kritik. Det finns emellertid ett av-
snitt som tar explicit avstånd från vissa ortodoxa företrädare: 

Människor som kommer i kontakt med den ortodoxa kyrkan säger ibland: ”Vad rik 
och överflödande den ortodoxa traditionen är!” Jag skulle säga att ett av de viktigas-
te kännetecknen på ortodox spiritualitet är den nyktra hållningen. Vi måste vara 
nyktra i vårt framtidshopp. Och vi behöver undvika frestelsen att alltför mycket 
syssla med ämnen som antikrist eller talet 666. Det finns åtskilliga ortodoxa i vår 
tid som på ett farligt och osunt sätt uppehåller sig vid dessa ting.37 
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Enligt texten finns det ”åtskilliga ortodoxa” som ägnar sig åt osund verksam-
het.38 Denna text är de facto en återgivning av en ortodox biskops uttalande i 
ett samtal, vilket möjligen förklarar att den över huvud taget är möjlig inom 
tidskriftens ramar. För övrigt framställs alltså ortodox tradition och ortodoxa 
företrädare som förebildliga. 

”Etnicitet”/kulturskillnader och det normativa 

I tidskriften värderas väst positivt i några avseenden, men den kategoriala 
skillnaden mellan väst och öst kvarstår. Kritik som framkommer i förhållande 
till öst handlar framför allt om försöken att återvända till dåtid, företrädesvis 
till ökenfäder. Också i den kritiken kvarstår kategoiseringen väst till viss del, 
liksom när andra vägar än ökenfädernas lyfts fram (som i exemplet Ignatius 
ovan). 

Sammantaget finns det inte något i förhandlingarna som kullkastar den, en-
ligt tidskriften, östliga traditionens företräde. Kännetecken som tillskrivs öst 
blir viktiga att anamma och odla på vägen mot andlig mognad. Normen kvar-
står, som granskningen visat, men återspeglas inte bland skrivarsubjekten. Den 
fromme ortodoxe ryssen i en landsortsförsamling är inte representerad bland 
de huvudsakliga skribenterna, och kan inte vara det. 

Orientalismen gör nämligen att det ortodoxa/östkyrkliga subjektet inte får 
rum. Pilgrim representerar ett anammande av en annan ”kultur” där röster 
från öst inte kommer till tals i någon större utsträckning. Det skulle kräva en 
form av nyansering, för att inte säga mångfald, som tidskriften i sin strävan 
efter entydighet inte kan ge utrymme för. Det är idealbilden, formad av väs-
terlänningar, som är normativ – inte subjekten. Föreställningen om individen 
från öst som personifierar ursprunglighet och äkthet är närvarande, men per-
sonerna är frånvarande som andliga subjekt. Eller med andra ord: kategorin 
öst är förebildlig, men österlänningen som subjekt lyser med sin frånvaro. 

De personer som ändå får mycket utrymme är historiska subjekt från östli-
ga traditioner. Det är möjligt eftersom dessa texter ledsagas av kommentar-
principen, de sorteras och erhåller mening av västerländska skribenter. Östlig-
heten är därför bara normativ som kategori genom den romantiserade ideal-
bilden av den Andre från öst. 

                                                      
38 Detta uttalande står i stark kontrast till en annan text som hävdar att vi behöver bli 
orientaler och ansluta oss till deras sunda andlighet (P 2/2: 38). Se kapitel 5, 
Kännetecken kopplade till kategorin ”öst”, s. 137, not 61. 
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Figur 6: ”Etnicitet”/kulturskillnader och norm 

I och genom föreställningarna i Pilgrim etableras västerlänningen (som sub-
jekt) som bärare av det normativa. Orientalismen genomsyrar tidskriftens 
textyta. 

Klass och möjliga positioner 
Betecknande för tidskriftens andliga förebilder (manifestationer av gudsälska-
ren) är att de har ett litet ekonomiskt kapital (materiellt fattiga) och stort 
kulturellt kapital (innehar diskursens kunskap och behärskar disciplinen). 
Fattigdom gör människan beroende av andra och av Gud och är därför en del 
av fostran till andlig mognad. Kännetecken som knyts till fattiga människor i 
föreställningarna är till exempel tillit, godhet och klokhet. Men också, och i 
synnerhet, underdånighet – en fattig person är medveten om sin ringa gestalt. 

Rikedom betraktas som vanskligt på vägen mot andlig mognad. Det kan 
emellertid hanteras genom att avstå från materiella tillgångar. En annan möj-
lighet antyddes vid granskningen av innebörden i begreppet rikedom, nämli-
gen att para det med inställningen att rikedom inte har något verkligt och 
bestående värde. Ytterligare ett sätt att hantera rikedom är att avstå i form av 
prioriteringar. Det är vad förhandlingarna om det rika subjektets plats handlar 
om. 

Förhandlingar om den rikes plats 

Fattigdom innebär framför allt att äga litet ekonomiskt kapital i Pilgrim, det 
vill säga att helt enkelt ha små (på gränsen till obefintliga) materiella tillgång-
ar. Det främjar på olika sätt, och är en del av vägen mot, andlig mognad. Det-
ta förskjuter den rike ut ur diskursen. Förhandlingen kring den rikes plats i 
diskursen, dess förskjutning, sker framför allt genom att innebörden i fattig 
och fattigdom på ett eller annat sätt bearbetas.  

I följande text kan man utläsa en glidning av fattigdomens innebörd: 
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Gästfrihet – antingen den sker i kloster, i våra hem, eller i ett möte med en med-
människa – är det inte vår kallelse att upptäcka och samverka med hans verkliga 
närvaro i världen, särskilt bland de fattiga – och till vår tids fattiga hör ju de som 
förlorat mening och orientering i tillvaron – för att därmed föregripa och påskynda 
Herrens slutliga ankomst?39 

I den här texten är det inte längre materiell fattigdom som är aktuell. Det är 
inte människor utan materiella tillgångar som betecknas som fattiga, fattiga är 
i stället ”de som förlorat mening och orientering i tillvaron”. Upplevelsen av 
meningslöshet liksom oförmåga att förstå och finna en riktning i livet blir 
tecken på fattigdom. Det är något helt annat än att sakna mat för dagen eller 
tak över huvudet. Samma typ av förhandling sker i en text som handlar om 
var (den heliga) Anden kan höras: 

Var i kyrkans stora symfoni kan man lättast höra Andens högsta toner? 
Nästan överallt. För några i den trägna bibelläsningen, ofta i berättelserna om 

helgonen, om gudsälskarna, de som talar om själens avskildhet med Gud – i de sjä-
lavårdande breven om utblottelsen och vanmakten – i liturgin vid nattvardsbordet, i 
tystnaden efter måltiden – i köket hos den förtvivlade medmänniskan, i tjänandet 
av de fattigaste. Ofta i det enahanda, i vardagens inrutade bönerutiner. I motgång 
och uppgivenhet, när man får nåden att ett ögonblick mista sig själv och naturligtvis 
i naturens tålmodiga stillhet.40 

I texten förläggs Andens toner inte bara till gudsälskarnas texter utan också till 
andra platser: i berättelser om utblottelse och vanmakt, hos förtvivlade män-
niskor, i motgång och uppgivenhet. Där missmod och misströstan råder – där 
är Gud närvarande på ett särskilt sätt. Här är de fattiga snarare de missmodiga 
och misströstande. Följande text illustrerar en liknande tankegång: 

Thérèse svarar: ”Plus tu seras pauvre, plus Jésus t’aimera – Ju fattigare du blir, desto 
mer kommer Jesus att älska dig.” Det enda som behövs är att vi erkänner vår fattig-
dom, öppnar den inför Gud, drar in den i relationen till honom. Utan överlåtelsen 
till Guds barmhärtighet blir fattigdom och svaghet något som blockerar oss. Men 
när de överlåts blir de den rakaste vägen till Gud och det som allra mest låter ho-
nom vara sig själv. 

[…] Att Kyrkan i vår tid medvetet prioriterar de fattiga har säkert samband med 
Lilla Teresas upptäckt. Gud har alltid prioriterat de fattiga: ”Han störtar härskare 
från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, 
och de rika skickar han tomhänta bort.” Nu är det inte längre viktigt att ”lyckas”, 
utan att bejaka, ja älska den svaghet och ynklighet som kommer fram i misslyckan-
det. Det som tidigare var hinder blir nu medel, det som blockerade utvecklingen 

                                                      
39 P 11/3: 43. 
40 P 9/1: 40. 
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ökar nu farten, bara det används på rätt sätt. Det räcker att acceptera sin ”misär” 
och tillitsfullt visa den för Gud för att den skall utlösa hans misericordia (barmhär-
tighet).41 

I början på texten reproduceras förhållandet mellan Gud och människa inte 
bara som ett ensidigt beroende, utan också som ett förhållande där den enes 
makt kräver den andres maktlöshet. Det accentuerar den pastorala makten 
och underkastelsens stora roll i diskursen. Också i den här texten pågår en 
förhandling kring fattigdom. 

Först kopplas fattigdom samman med svaghet: ”utan överlåtelsen till Gud 
blir fattigdom och svaghet något som blockerar oss” (min kursivering). Senare 
kopplas fattigdom samman med ynklighet och misslyckanden, utöver svaghet. 
Det är just denna fattigdom som ska bejakas för att Jesus ska älska oss – ”ju 
fattigare du blir, desto mer kommer Jesus att älska dig”. Guds barmhärtighet 
utlöses när man accepterar sin ”misär”. Fattigdom, i betydelsen svaghet och 
ynklighet, blir verktyg för att snabbare komma fram på mognadens väg. Här 
har således fattigdomen fått en positiv betydelse. 

Texterna hittills visar på hur fattigdom omdefinieras så att också rika 
är/kan vara fattiga i den strikt negativa betydelsen av ordet, det vill säga som 
brist. Bristen uttrycks då i termer av meningslöshet, missmod, misströstan, 
svaghet och misslyckanden. Eller med andra ord: brist i form av att sakna 
mening, hopp, tröst, styrka och framgång. Insikten om denna fattigdom, den-
na brist, blir sedan den positiva förutsättningen för andlig mognad. Det hårda 
kravet på att de materiellt rika måste avstå från sitt ekonomiska kapital mju-
kas således upp och materiell rikedom blir inte längre ett hinder för deltagan-
de i diskursen. Därmed kan den rike identifieras med den fattiges privilegiera-
de position. Fattigdom, nu i överförd bemärkelse, kultiverar andligen och 
möjliggör andlig fördjupning. Normen att avstå från materiella tillgångar i stil 
med historiskt andliga auktoriteter mjukas upp och fattigdom blir i stället en 
fråga om förhållningssätt: 

De är få som inte vill äga. De är få som kan leva i fattigdom, inte för att de måste, 
utan för att de vill något annat. Jag kan det inte, även om jag ofta tänker att det 
skulle ge mig mer frihet än goda inkomster och trygga förhållanden kan göra. 

Värja mig mot rikedom, det klarar jag inte riktigt, men jag kan ändå se att fri-
kostighet har med andra saker än ägodelar att göra. Det går att finna frikostighet 
hos en fattig änka eller hos en man som lever av vildhonung och gräshoppor, men 
den finns inte hos ett flygbolag som säljer billiga biljetter kryddade med nedlåten-
het, eller hos rika som strör allmosor för bättre samvete och tacksamhetens under-
lägsenhet.42 
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I avsnittet brottas skribenten med en av diskursens regler (normer): att avsäga 
sig materiell rikedom. Efter att ha konstaterat det svåra i att uppfylla idealet, 
försöker skribenten nyansera eller omförhandla innebörden i fattigdomsidea-
let. Det intressanta med förhandlingen är att den trots allt koncentreras kring 
materiella resurser, normen är för stark för att skribenten ska kunna frigöra sig 
från den. I slutänden blir det ändå den materiellt fattige som avgår med se-
gern: den fattiga änkan och eremiten i öknen förmår uppfylla normen bättre 
än de rika. Men – och det är ett viktigt men – också den rike kan visa tecken 
på generositet. I centrum står ett förhållningssätt som både fattiga och rika 
kan omfatta och som är det viktiga. Andlighet blir återigen mer en fråga om 
prioriteringar än om att faktiskt avstå från ägodelar. 

Vad skulle Jesus ha gjort? Helt säkra kan vi aldrig bli. Men just den frågan har en 
egen förmåga att skapa både motivation och motstånd, att ställa saker på sin spets 
och ge perspektiv på prioriteringarna. Precis så som Jesus själv gjorde. Frågan gör 
att vi tar fäste i Jesu liv för det liv själva vill leva. Som rika nordbor i början av det 
tjugoförsta århundradet speglar vi oss i bilden av en fattig nasaré från det första. Vi 
ger vår inre bild av Mästaren bättre skärpa, så att den kan ge färg och djup åt den 
bild vi målar med våra liv.43 

I den här texten är rikedomen inte längre ett problem. Den rika nordbon lö-
per ingen särskild risk att förlora sig på vägen mot andlig mognad på grund av 
sin välfärd. Här finns inga varningar eller uttalade förhållningssätt till det fak-
tum att man är rik. Däremot reproduceras kategorierna fattig och rik som på 
många andra ställen i Pilgrim. Men den fattige visar inte på ett specifikt ideal, 
utan hjälper den rike att skärpa blicken för de rätta prioriteringarna. Dessa 
prioriteringar handlar bland annat om vad man strävar efter: 

Precis som tanken kan röra sig snabbare än kroppen, så kan själen röra sig friare 
utan vissa impulser som ständigt hindrar den. Dessa impulser är olika slags synder 
och begär, för Isak [av Nineve] ofta förknippade med ett liv i strävan efter maktpo-
sitioner i samhället. När människan frigör sig från dessa ”kroppsliga” element, då le-
ver hon på själens nivå, fastän hon givetvis fortfarande har en fysisk kropp.44 

Begär är förvrängda lidelser som riktar sig mot skapelsen i stället för Skaparen 
och måste därför bekämpas aktivt.45 Det begär som identifieras i texten är 
begäret efter ”maktpositioner” i samhället. Begäret beskrivs som en ”kroppslig” 
impuls, vilken hindrar själen att röra sig fritt. Om man frigör sig från begäret 
till ”maktpositioner” så ger det möjlighet till andlig fördjupning. Denna om-
prioritering räcker för att själen ska frigöras till det den är bestämd för, det vill 

                                                      
43 P 9/3: 22. 
44 P 12/3: 46. 
45 Se kapitel 4, Askes, s. 93. 
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säga att förenas med Gud. Att avstå från materiella tillgångar framstår alltså 
inte som nödvändigt. 

Ytterligare en text som bearbetar innebörden i fattigdom och vem som är 
fattig är en artikel med rubriken ”De fattigas lovsång”: 

Jag var nödbedd, klokt nog, när Pilgrim bad mig skriva en artikel om De fattigas 
lovsång. Jag är nämligen inte fattig och jag vill inte sjunga i andras ställe. Det är inte 
bra när rika sjunger om hur lyckligt det är att vara fattig. 

Jag visste också att ordet ”fattig” har många innebörder. Genom att glida från 
den ena meningen till den andra så kan vi i kristliga sammanhang lätt komma un-
dan, men de fattigas lovsång får inte överrösta de fattigas litania, deras nödrop, an-
klagelser och fruktansvärda tystnad.46 

Avsnittet är intressant då det explicit uttalar sig om vad som granskas här, 
nämligen glidningen i innebörden av fattig. Skribenten menar att det inte är 
bra när rika personer ser sig själv som fattiga. Att vara fattig är att sakna mate-
riella tillgångar, vilket inte kan vara ett ideal i sig självt. Men som redan fram-
gått bekräftar denna text att materiell fattigdom inte alls är den enda relevanta 
formen av fattigdom: 

Fysisk och psykisk fattigdom 
Nej, jag vill inte skriva men jag lovade. För det är inte i alla avseenden sant att jag är 
rik; även jag har prövat att gnola några toner ur de fattigas lovsång och jag vet att 
kyrie förgår gloria. Jo, man kan vara fattig på många sätt – och nu talar jag fortfa-
rande bara om riktig fattigdom, den som innebär verklig brist och förnedring. 

[…] Alltså, käre läsare, påtvingad materiell fattigdom är bitter, den skall man 
inte leka med; har du råd att ha hela kläder, ha det, de fattiga har inte glädje av ditt 
skrymteri. Det gäller även, och än mer, den andliga fattigdomen. […]47 

”Riktig fattigdom” relateras till brist, det vill säga till negativ fattigdom. I tex-
ten varnas för att glidningar i fattigdomsbegreppet kan göra att allvaret med 
reell fattigdom kommer bort. Trots detta talas om flera sätt att vara fattig, 
vilket påminner om tidigare förhandlingar (”glidningar”). ”Man kan vara fattig 
på många sätt”, alltså inte bara genom att sakna ekonomiskt kapital. I rubriken 
och texten urskiljs två andra typer av fattigdom, psykisk och andlig.48 Den 
andliga fattigdomen, vilket framgår i efterföljande text, handlar om att inte 
inse sin synd (eller brist) och därmed inte förmå se det stora i syndernas förlå-
telse. Kyrkorna borde vara fyllda av jublande människor, men är det inte då de 

                                                      
46 P 8/2: 6. 
47 P 8/2: 6–7. 
48 Den ”psykiska fattigdomen” är svår att få grepp om i artikeln, men den tycks gå ut 
på att man inte inser att man leker fattig när man moderiktigt klär sig i märkesvaror 
som redan från början är slitna och lappade. Psykisk fattigdom skulle alltså vara en 
form av bristande insikt i sina egna villkor i relation till andras. 
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som bevistar kyrkan betraktar sig som ”andligt rika” och därmed inte behöver 
Guds förlåtelse. Efter dessa resonemang fastställs fattigdomens ”väsen”: 

Fattigdomens väsen 
Det är mycket enkelt. Fattigdom är brist på det nödvändiga, psykiskt, fysiskt och 
andligt. Grunden till lovsång är att man fått en viktig brist avhjälpt. Lovsångens 
mått är avståndet mellan brist och överflöd, fysiskt, psykiskt såväl som andligt. Här 
är det lättare för den fattige, för vad skall man ge för att glädja den ”som redan har 
allt”?49 

Det är bara den fattige som har anledning till ”sann” lovsång när bristen av-
hjälpts genom ett överflöd. Det implicerar att bristen faktiskt avhjälps på ett 
eller annat sätt, genom gudsförtröstan. En rik har däremot ingen som helst 
anledning till att sjunga lovsång. Det är därför lättare för ”den fattige” att bris-
ta ut i lovsång än ”den som har allt”, det vill säga den rike. Resonemanget 
följer logiken att negativ fattigdom (brist) kan vändas till positiv fattigdom 
genom att den fattige inser sin brist på alla plan. Den rike inser emellertid inte 
sin brist på något plan. Den rike tycks inte kunna vända negativ fattigdom till 
positiv och står därmed bortom möjlighet till andlig fördjupning. 

Trots det slutar artikeln i en anda av att det går att vara fattig även om man 
är materiellt rik. Den rike kan alltså, trots tidigare resonemang, ”inse sin egen 
fattigdom”: 

Att inse sin egen fattigdom 
Man behöver inte resa till Egypten för att höra de fattigas lovsång. För min egen del 
har jag hört den tydligast när jag har begravningsgudstjänster för de svårast handi-
kappade barnen. Att få ett sådant barn är katastrof. Inget annat ord duger, men det 
räcker inte. Barnet har ingen framtid. Det är fattigt på allt utom själva livet. Än-
dock är det vid dessa kistor som jag tydligast har hört de fattigas lovsång. Den vi se-
nast tog avsked av kan vi kalla Pelle. Han hade vattenskalle och blev åtta år. Döds-
annonsen var en lovsång för att familjen hade fått förtroendet att ha Pelle alla dessa 
år. Nästan det enda som Pelle kunde göra var att skratta och äta. Han gillade god 
mat och var en mästare på skratt. Det lockade fram glädjen och ömheten hos 
andra. När han var på dagis – han låg på en madrass på golvet – fick han rodnader 
på kinderna. Föräldrarna oroade sig till dess de kom på att barnen pussade honom 
så mycket. Pelle hade i sin svaghet förlöst de andras kärlek. 

Det är i överförd mening allas vår väg. Att erkänna sin maktlöshet är förutsätt-
ningen för lovsången. När man står där på botten och förstår att man är en verklig 
syndare, då blir nåden dyrbar. Alla stora lovsånger genom kyrkans historia har fötts 
ur djupen, inte på den glittrande ytan.50 

                                                      
49 P 8/2: 8. 
50 P 8/2: 10–11. 
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I texten kan man ana en kritik av diskursens fokusering av ökenfäderna och 
talet om öknen: ”Man behöver inte resa till Egypten för att höra de fattigas 
lovsång”.51 Flera personer framställs som fattiga i avsnittet, men på olika sätt. 
Det svårt sjuka barnet sägs vara fattigt och i exemplet med Pelle jämställs 
fattigdom med svaghet. Men talet om lovsång vid kistan ger vid handen att 
det är föräldrarna som är fattiga eftersom de är ett exempel på ”de fattigas 
lovsång”. I slutet sägs att alla behöver erkänna sin maktlöshet och sin synd ”på 
botten” av livet. 

Här framställs det återigen som möjligt att vara reellt rik och positivt fattig 
på samma gång. Erkänna sin maktlöshet kan både rik och fattig göra, liksom 
både rik och fattig kan inse sin synd. Andlighet frikopplas helt från det eko-
nomiska kapitalet och blir åter en fråga om förhållningssätt. 

Klass och det normativa 

De kännetecken och förhållningssätt som knyts till ”fattig” utmärker också 
mentors- och lärjungepositionen i diskursen. ”Rika” människor tillskrivs å 
andra sidan kännetecken och förhållningssätt som gör att de korresponderar 
med positionen ”falskt liv”, vilket innebär att de förskjuts ut ur diskursen. Det 
är nästan omöjligt att kombinera andlig fördjupning med stort ekonomiskt 
kapital. Problemet med materiell välfärd är något som måste hanteras i en 
diskurs där de flesta skribenter (och läsare) enligt diskursens egna definitioner 
faller under kategorin rik. I tidskriften framkommer tre olika möjliga sätt att 
hantera problemet på. 

Ett sätt att hantera det är att helt enkelt avstå från ekonomiska/materiella 
tillgångar. Så har relativt många andliga (framför allt historiska) förebilder i 
Pilgrim valt att göra, antingen genom att gå i kloster eller på ett eller annat 
sätt leva i enskildhet (till exempel som eremiter). Det andra sättet att para det 
med inställningen att rikedom inte har något verkligt och bestående värde. 
Men det som framför allt har granskats i det här avsnittet är det tredje sättet: 
att förhandla om innebörden i fattigdom. 

I granskningen framkom att det att vara fattig fortfarande knyts starkt till 
en brist på ekonomiska tillgångar, men att det också kan förstås som en fråga 
om brist på mening, hopp, tröst och styrka. I det senare fallet kan kravet på 
att avsäga sig materiella tillgångar kringgås genom att anamma samma förhåll-
ningssätt som ledsagar positiv materiell fattigdom, det vill säga inse sin brist 
och på så vis vända det till positiv fattigdom. Rätt sorts förhållningssätt till sin 
egen rikedom, till sig själv, andra och Gud blir ett fullgott andligt alternativ 
till ett liv under torftiga förhållanden. Båda dessa sätt att hantera ekonomiska 
tillgångar är att förvalta dem rätt enligt diskursen. 

                                                      
51 Alternativet, att skribenten tänker sig att det finns flest fattiga i just Egypten, är lite 
långsökt. 
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Positiv fattigdom är det som knyts till sann andlighet i Pilgrim. Att inse sin 
brist är det som leder mot andlig fördjupning. Att äga litet ekonomiskt kapital 
underlättar denna rörelse enligt föreställningarna: genom att bristen antas vara 
uppenbar för den reellt fattige finns goda förutsättningar för andlig fördjup-
ning, den negativa fattigdomen kan vändas till positiv fattigdom. Idén är alltså 
att litet ekonomiskt kapital möjliggör stort kulturellt kapital på ett sätt som 
stort ekonomiskt kapital inte gör (eftersom ingen reell brist föreligger). 

Denna frikoppling mellan ekonomiskt och kulturellt kapital i Pilgrim, krä-
ver emellertid visst ekonomiskt kapital. Positiv fattigdom förutsätter nämligen 
stort kulturellt kapital (bildning, kultivering) som i sin tur kräver ett visst mått 
av materiellt välstånd (ekonomiskt kapital). Bara utifrån denna position är det 
möjligt att differentiera fattigdom (i det som kallats negativ och positiv) och 
göra den till en tillgång (det vill säga positiv). Logiken som presenteras förut-
sätter den välbärgades trygga tillvaro. Det krävs såväl tid som pengar och bild-
ning för att fördjupa sig andligen enligt diskursens ordning. 

Förhandlingar om innebörden i fattigdom, tillsammans med differentie-
ringar av fattigdom och idén om att mötet med den fattige kan kultivera den 
välbärgade på ett andligt plan, ger att den reellt fattige inte inkluderas i dis-
kursen som ett andligt subjekt. Kommentarprincipen (sortering och tolkning 
av texter) gör det möjligt att framställa det reellt fattiga subjekt i historien 
som ideal, utifrån den reellt rikes position. Det är det rika subjektets idealise-
rade föreställningar kring reell fattigdom som är kopplade till sund och sann 
andlighet i diskursen. Fattigdom är bara normativ som kategori i föreställning-
arna. I verkligheten har den fattiga individen ingen röst. 

Figuren får därför följande utseende med avseende på kategorin klass: 
 

 Den rike som subjekt, 
med litet kulturellt 

kapital 

Den rike som subjekt, 
med stort kulturellt 

kapital 

Mentorspositionen  x 

Lärjungepositionen x  

Figur 7: Klass och norm 

I och genom föreställningarna i Pilgrim etableras den rike (som subjekt) som 
bärare av det normativa i diskursen. Stort ekonomiskt kapital är en förutsätt-
ning för att identifieras med mentorspositionen och lärjungeposition. I förhål-
lande till mentorspositionen är förutsättningen en kombination av stort eko-
nomiskt kapital och stort kulturellt kapital med rätt förhållningssätt. 
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Sociala kategoriers disciplinära funktion 
Utöver de förhållningssätt och kännetecken som knyts till mentorspositionen 
via pastorala maktstrategin och självtolkning enligt granskningen i kapitel 4, 
har granskningen i föregående och detta kapitel visat hur också kön, sexuali-
tet, ”etnicitet”/kulturskillnader och klass med specifika innebörder knyts till 
positionen. Slutsatsen är: för att kunna identifiera sig eller bli identifierad fullt 
ut med mentorspositionen krävs att man kategoriseras som heterosexuell väs-
terländsk rik man. 

Det är detta andliga subjekt som är bärare av de normativa innebörderna i 
kategorierna kvinna, öst och fattig. Därför är det också detta subjekt som kan 
förmedla diskursens kunskap och sanning genom disciplinering av individer på 
lärjungepositionen, eller aspiranter till den. Det är subjekt med dessa kropps-
liga markörer (sociala bestämningar av kroppen) som i första hand bär, tolkar 
och reproducerar idealen i föreställningarna via normaliseringsprocessen – de 
utgör och skapar normalitet. Jag återkommer till detta, men först några ord 
om disciplinens könade, ”etniska” och klassmässiga karaktär. 

Andlig fördjupning i sociala kategorier 

Disciplinen frambringar inte bara innebörden i kategorin och fenomenet ”and-
lig mognad” utan också innebörden i kategorierna kvinna, man, heterosexuali-
tet, öst, väst, fattig och rik och hur de bör länkas samman. Tolkningen av des-
sa sociala kategorier är därför en förutsättning för andlig mognad. Enligt dis-
kursen går det helt enkelt inte att mogna andligt om man inte samtidigt ac-
cepterar dess normer och förståelse av en social kategori som kön. 

Syftet med att fördjupas andligen är att skåda Gud, vilket beskrivs i termer 
av att uppfyllas av Guds ljus. Det appellerar till brudmystiken där brudgum-
men blir allt för den passiva bruden genom att aktivt kräva hennes trohet. 
Han (Gud) kräver att få vara allt för henne (bruden), det är bara så hon upp-
fyller syftet med sitt liv. Hon är till för honom, liksom kvinnan är till för andra 
och ger upp sina egna intressen för andras skull. 

Steg för steg uppenbaras (den esoteriska) kunskapen för människan när hon 
går – Gud ledsagar henne med omsorg. På samma sätt kan mannen steg för 
steg (i egenskap av vägledare) leda ”kvinnan” fram till den kunskap som hon 
ännu inte förmår hysa. Brudens förening med brudgummen (gudsskådandet) 
blir begripligt i ljuset av kvinnans förening med mannen (inte tvärtom) i äk-
tenskapet. Kort sagt, en förment neutral kategori som andlig mognad kräver i 
själva verket att man anammar just denna förståelse av könen. 

Detsamma gäller i olika avseenden kategorierna ”etnicitet”/kulturskillnader 
och klass. Förståelsen av andlig mognad är i mångt och mycket hämtad ur 
östliga traditioner. I förståelsen av öst tillskrivs den till exempel en icke-
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dualistisk människosyn. I diskursen innebär det att man inte kan eller bör 
skilja på kropp och själ/ande. Andlighet är därför alltid en kroppslig och sinn-
lig verksamhet. 

Oavsett om östlig tradition (eller snarare traditioner) kännetecknas av 
kroppslighet och sinnlighet eller inte kräver diskursen att den gör det för att 
dess poäng ska komma fram. Om inte öst vore annorlunda än väst skulle Pil-
grim inte kunna beskriva sitt budskap som radikalt. Och därmed skulle en del 
av dess kraft gå förlorad. Andlig mognad måste på så vis vara något genuint 
annorlunda än det som gemene man kan uppleva i sin ”västliga” vardag. 

Andlig mognad vore heller inte möjlig om man inte anammar synen på 
klass. Det blir tydligt om man granskar innebörden i askesen, en av de meto-
der som Pilgrim föreskriver för att uppnå andlig mognad. Askesen handlar om 
att skala av, att ta bort allt som hindrar individens neråtgående rörelse mot 
botten där man kan möta Gud. Det som idealt sett skalas bort är både ägode-
lar och nöjen som upptar ens tid och tar energi från det viktigaste. 

Om det inte vore så att rika saknar behov av Gud, om det vore så att rike-
domen i sig själv också kunde leda till förening med Gud så vore askesen onö-
dig. Men eftersom askesen är det som renar hjärtat och gör det odelat inför 
Gud, måste askesen vara en del av vägen. Därmed måste det också finnas en 
skillnad mellan fattig och rik – för att andlighetsdiskursen ska fungera blir 
skillnaderna i klasshänseende till och med viktiga att betona som något nöd-
vändigt och givet. 

På samma sätt kräver andlig vägledning diskursens förståelse av kön, sexua-
litet, ”etnicitet”/kulturskillnader och klass, vilket jag utförligt har visat i 
granskningen av kategoriseringar kopplade till dessa. Slutsatsen är alltså att 
disciplinen för andlig mognad är både könad, ”etniskt” märkt och del av en 
klasstruktur. Det gör att disciplineringen, eller normaliseringsprocessen, på 
liknande sätt handlar om sociala kategoriseringar. 

Disciplinering och sociala kategorier 

Det normala formas via normaliseringsprocesser där sociala kategorier länkas 
samman med diskursens egna kategorier. I den kreativa och performativa pro-
cess där vissa sociala kategoriseringar etableras som existerande i särskilda 
former med särskilt innehåll bestäms också vad som är bra respektive dåligt 
andligt sett. Denna process etablerar diskursens andliga subjekt, det vill säga 
subjekt i normaliteten. 

I kapitel fyra, ”Disciplinering av individer”, beskrevs den pastorala makt-
strategin som ett uttryck för disciplinär makt i diskursen.52 Mot bakgrund av 

                                                      
52 Se kapitel 4, Disciplinering av individer, s. 113, Figur 2. 



Ulrika Svalfors: Andlighetens ordning 180 

den undersökning som gjorts av sociala kategorier, deras innebörd och norma-
tiva funktion, kan normaliseringsprocessen kompletteras med dessa. 

Under observationen (1 Observation) ställs framför allt frågan: vem är 
hon? Detta ”är” innehåller information om individens andliga belägenhet, men 
det innehåller också information om hur individen bör kategoriseras socialt. 
Bedömning görs utifrån individens utseende, uppförande, tal och beskrivning-
ar av sig själv (blottande av sitt jag). Individens andlighet observeras i relation 
till individens sociala tillhörighet. Här sker en ömsesidig bestämning: sociala 
kategoriseringar av individen bestämmer hennes andlighet och hennes andlig-
het bestäms utifrån sociala kategoriseringar. Allt detta noteras (2 Dokumenta-
tion) på ett eller annat sätt av vägledaren. 

Av redan tidigare dokumenterad kunskap, inte minst från gudsälskarna, 
hämtas kategorier och normer (3 Normer och kategorier). Utöver de kategori-
er som granskades i kapitel fyra, kan nu läggas de kategorier som är kopplade 
till kön, sexualitet, ”etnicitet”/kulturskillnader och klass: man/kvinna, hetero-
sexuell/homosexuell, väst/öst och rik/fattig. Normerna knyts till diskursens 
kategorier – att vara slav under laster är till exempel förkastligt och att vara rik 
är riskabelt. 

Genom att placera in individen i de utvunna kategorierna ges möjlighet att 
bedöma hennes eller hans belägenhet och därmed framträder kunskap och 
sanningen om individen (4 Kunskap/sanning om individen). Kunskapen om-
fattar hennes andliga belägenhet länkat till hennes sociala kategoriseringar och 
deras innebörder, det vill säga om individen är kvinna eller man, heterosexuell 
eller homosexuell, västerlänning eller österlänning, rik eller fattig, samt vad 
det innebär andligt sett. 

Vilken typ av korrigering (5 Korrigering av individen) kan då komma i frå-
ga när det gäller sociala kategorier? Den pastorala makten, via mentorn, berät-
tar hur man bör tolka (till exempel kategorierna kvinna och man) och bete sig 
(som man och kvinna). Detta ger lärjungen begrepp och regler att stämma av 
sin egen upplevelse mot via jagtolkning. En individ blir föremål för korri-
gerande åtgärder (via förmaningar) om hon inte accepterar, eller ännu inte 
förstått, respektive inte väljer att se sig själv utifrån dessa kategoriseringar med 
sina specifika innebörder. Att fördjupas andligen innebär att också göra dessa 
kategorier rätt enligt diskursen. Man kan tänka sig yttranden av arten: ”Du 
som kvinna borde kunna …”, ”Du behöver bejaka dina kvinnliga sidor …”, 
”Du behöver tränga djupare in i ortodox människosyn …”, ”Erkänn din egen 
fattigdom/brist …”. 

Konstitueringen av olika kategorier och deras innebörd visar den skicklighet 
som en vägledare måste besitta. Vägledaren behöver inte bara omfatta kun-
skap om kategorierna utan också kunna koppla samman dem enligt andlighe-
tens ordning. Vägledaren behöver inneha omfattande och komplex kunskap 
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för att kunna fälla rätt omdömen. Detta illustreras i talet om den långa och 
mödosamma vägen till gudsskådande. 

Genom sina erkända kunskaper om andlig fördjupning kan vägledaren ut-
öva pastoral makt och därmed främja individers inre resa mot andlig mognad 
(anpassning till diskursen). Via den disciplinära makten och jagtolkningen 
genomgår individen på så vis normaliseringsprocessen. Därmed etableras ett 
visst sätt att tänka, viss kunskap och vissa sätt att bete sig och handla på som 
det normala - normalitet. Samtidigt som processen skapar normalitet, skapar 
den också det som betraktas som onormalt och oönskat. Detta förskjuts ut ur 
diskursen. 

Men de intersektionella subjektskonstruktionerna utifrån sociala kategorier 
och andlighet gör att inte bara det onormala, det avvikande, förskjuts ut ur 
diskursen, utan också subjekt som identifieras med det onormala (”falskt liv”). 
På samma sätt möjliggör inte bara processen normalitet, utan också subjekt 
som identifieras med det normala. Jag har redan påstått att det andliga subjekt 
som konstrueras i normaliteten är heterosexuell västerländsk vit man. Låt mig 
precisera hur det går till genom en sammanfattning av vad granskningen gett. 

Den intersektionella konstruktionen av andligt subjekt 

I kapitel 5 konstaterades att när en västerländsk rik man konstrueras som väg-
ledare uppstår en konfliktfylld konstruktion – han identifieras både med men-
torspositionen och dess motsatta position, det falska livet.53 Genom omtolk-
ningar av framför allt kön och klass sammanfaller emellertid kategorierna man 
och rik med mentorspositionen. 

Den intersektionella konstruktionen av vägledaren som västerländsk rik 
man blir inte längre lika konfliktfylld tack vare normaliseringsprocessens 
(transformationens) omkastning av kännetecken och förhållningssätt. I proces-
sen tillskrivs det vita rika mannen till exempel kroppslighet, sinnlighet, upp-
offring, ömhet och positiv fattigdom. Omkastningen sker på olika sätt – i för-
hållande till kön genom bland annat homosocialitet och förhandlingar om 
kvinnans plats; i förhållande till klass genom förhandling av innebörden i fat-
tig/fattigdom – men resultatet gör det möjligt att tillhöra det normala (i bety-
delsen det vanligaste) och ändå bli en andlig auktoritet. 

I gengäld blir det som från början var konfliktfritt – att identifiera sig eller 
identifieras med mentorspositionen som kvinna – att bli en konfliktfylld kon-
struktion. I förhandlingar kring kön kom egenskaper som tillskrivs kvinnan på 
sin höjd att sammanfalla med kännetecken knutna till lärjungepositionen. Det 
som framför allt medförde detta var den starka kopplingen mellan passivi-
tet/underdånighet (beredskapen att ge upp sig själv) och kategorin kvinna. 

                                                      
53 Se kapitel 5, Sociala kategoriseringar i relation till positioner, s. 151. 
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När en kvinna identifieras med mentorspositionen uppstår därför en konflikt: 
hon identifieras både med mentors- och lärjungepositionen (alternativt ingen 
position i diskursen). I egenskap av vägledare tillskrivs hon kännetecken som 
kontroll och överblick, i egenskap av kvinna tillskrivs hon kännetecken som 
frånvaro av kontroll och bristande överblick. I det avseendet kommer hon 
alltid att vara underlägsen en man som konstrueras som vägledare, vars posi-
tion blir mindre konfliktfylld oavsett vilka övriga kategoriseringar som aktuali-
seras i konstruktionen. Begreppet ”bildning” (kunskap) kommer därmed led-
sagas av tvetydighet och viss tvekan när det kopplas till kvinnan som subjekt. 

Denna omkastning av konfliktfyllda konstruktioner kan avläsas explicit i 
förhandlingarna. När innebörden i rik förhandlas sker det uttryckligen på ett 
sådant sätt att den rike förklaras vara fattig. Det vill säga samma kännetecken 
tillskrivs både fattig och rik. I förhållande till kvinna jämställs inte känneteck-
en på samma sätt. När en kvinna förklaras vara en andlig auktoritet paras det 
med formuleringar som klargör att det avviker, ofta i kombination med att 
ytterligare kännetecken tillskrivs henne så att positionen blir mer eller mindre 
omöjlig (paradoxal) i diskursen. 

I diskursen Pilgrim sammanstrålar kategorierna på det här sättet i en sub-
jektskonstruktion i normaliteten: det västerländska rika manliga andliga sub-
jektet. Det är detta subjekt som rörelserna i diskursen och disciplinen har som 
sin förutsättning och som sin effekt. Detta subjekt är disciplinens produktiva 
resultat. För detta subjekt är disciplineringen en befrielseprocess – så uppnår 
individen frihet genom djup fromhet. 

Det normativa tillskrivs tolkningar så att det blir möjligt för detta subjekt 
att finnas kvar inom diskursen utan att behöva anpassa sig till normativiteten 
(status quo bevaras). Rörelserna som medger detta exkluderar på samma gång 
effektivt andra möjliga subjekt, det vill säga andra typer av intersektionella 
subjektskonstruktioner. Det är i så måtto ett effektivt konstruktionsarbete 
(grundat i dikotomier) som pågår genom att alla andra subjektiviteter blir till 
medel på vägen, men exkluderas ur diskursens normalitet som andliga subjekt. 
De omöjliggjorda subjektskonstruktionerna är disciplinens repressiva resultat. 
För dessa subjekt är disciplineringen en form av ”bannlysningsprocess” – så blir 
de förskjutna ut ur diskursen. Normaliteten blir i det här avseendet oerhört 
snäv: här ryms i egentlig mening bara ett enda subjekt. I denna subjektskon-
struktion väger emellertid olika kategorier olika mycket. 

Den effektivaste, i betydelsen mest verksamma och omfattande, inklude-
ringen och exkluderingen sker i förhållande till kön. Kön är den sociala kate-
gori som får överlägset flest tillskrivningar av kännetecken. Genom den starka 
heteronormativiteten, det homosociala draget och kravet på transformation 
till kvinnliga attribut för att kunna bli en gudsälskare förskjuts det kvinnliga 
subjektet ut ur diskursen. När en kvinna ändå identifieras med mentorsposi-
tionen leder det till en konfliktfylld konstruktion. Allt detta talar för att kön är 
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den sociala differentiering som väger tyngst i diskursen. Något annat som talar 
för det är att utrymmet för glidningar i betydelsen av kön inte är särskilt stort. 
Till skillnad från väst/öst och rik/fattig, framstår man/kvinna som ett be-
greppspar med mer preciserat innehåll. 

Kategoriseringen ”väst” blir problematiserad i diskursen, men förhandling-
arna kring dess innebörd är få och leder inte till någon substantiell uppvärde-
ring. Ändå är många vägledare i Pilgrim från väst. ”Etnicitet”/kulturskillnader 
väger därför lättare än kön. Det beror bland annat på att väst och rikedom är 
sammanflätat i diskursen. När den mer problematiska klassrelaterade katego-
rin ”rik” har löst sig blir kulturskillnaden ett mindre problem. De tunga kate-
gorierna i diskursen är således kön och klass. 

Det visar sig också i normaliseringsprocessens effekter i det normala (ve-
dertagna) och avvikelser. Om man väljer att träda in i disciplinen för andlig 
fördjupning, och därmed också i dess normaliseringsprocess – och gör det 
lyckosamt genom att anpassa sig till normativiteten – borde man utgöra en del 
av det normala (beteendemässigt och tankemässigt). Därmed borde man ock-
så relativt oproblematiskt kunna identifieras med mentorspositionen. För-
handlingen kring kön visade dock att så inte alltid är fallet. 

En kvinna tycks vara mer eller mindre förankrad i lärjungepositionen, oav-
sett i vilken mån hon förmår anpassa sig till normativiteten. Det beror för-
modligen på att föreställningarna om kvinnan inte är knutna till biologiska 
kvinnor, utan till biologiska män. En vägledare bör bete sig och förhålla sig 
som en kvinna i sin egenskap av man. Disciplinen, och diskursen, förutsätter 
den fysiske mannen och ger i första hand utrymme för män. Den imaginära 
kvinnan är normativ för den fysiske mannen som konstituerar det normala 
medan den fysiska kvinnan i någon mening blir avvikande (det onormala). 

Ett litet tankeexperiment kan illustrera sociala kategoriers olika betydelse i 
diskursen. Att ”känna sig som en ryss” framstår som ett relativt okomplicerat 
påstående. Att ”vara fattig i hjärtat” framstår som något mer komplicerat, men 
fullt möjligt med hjälp av förklarande kommentarer. Betydligt svårare är det 
att tänka sig uttryck som ”att känna sig som en kvinna” eller att ”vara kvinnlig i 
hjärtat” – uttryck som inga texter på Pilgrims textyta närmar sig.54 Kategorier-
nas olika tyngd kan därför beskrivas i termer av en hierarki, där kön är över-
ordnat klass i betydelse som i sin tur är överordnat ”etnicitet”/kulturskillnader. 

Detta bekräftas också av de texter som hanterar olikheter explicit i Pilgrim. 
När så sker görs det i termer av att acceptera dem som välsignade av Gud. 
Skillnader finns och bör också göra det.55 På textytan framträder alltså dessut-

                                                      
54 I en text prövades tanken att själen kunde vara kvinnlig, men texten uttryckte också 
en tveksamhet som inte förekommer på samma sätt i samband med ”etnici-
tet”/kulturskillnader och klass. Se kapitel 5, Kännetecken kopplade till kategorin ”kvin-
na”, s. 119. 
55 Se till exempel P 3/2: 20, P 5/4: 11, P 11/3: 6. 
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om en värdehierarki mellan kategorierna. Att inse, acceptera och värdera skill-
nader mellan och inom sociala kategorier blir en del av andligheten och där-
med också en del av disciplineringen i tidskriften. 

Diskursens socialt kategoriserade kunskap och sanning 
Sociala kategorier som ideologiska föreställningar styr vilka normer som ska 
gälla (vad och hur man bör vara) som i sin tur styr vad som kan sägas, vem 
som får säga det och varifrån det får sägs. Kort sagt påverkar dessa föreställ-
ningar både kunskapen och den diskursiva sanningen i Pilgrim på fundamenta-
la grunder. Sociala kategorier är en omistlig del av de grundläggande föreställ-
ningarna i diskursen. 

Kunskapen om kön, ”etnicitet”/kulturskillnader och klass styr urvalet av 
gudsälskare och texter, det vill säga vad som kan räknas som guldgruva och 
inte. Biblioteket är könat: det återspeglar mäns åtrå efter kvinnors påstådda 
närhet till det gudomliga, eller andlighet. Biblioteket är ”etniskt” märkt: det 
återspeglar västerlänningens längtan efter den östkyrkliga spiritualiteten och 
dess uppfattade ursprunglighet (äkthet). Biblioteket uppvisar en klasstruktur: 
det återspeglar rikas strävan efter den fattiges förädlande kännetecken. 

Allt detta manifesterar biblioteket på ett överlappande sätt, men utan att 
skribenten/läsaren behöver gå i den Andres fotspår. Det skulle kräva en kvali-
ficering av ”den Andre” och därmed också en problematisering av dikotomier, 
vilket Pilgrim inte förmår på grund av kravet på entydighet.56 När jag i avsnit-
tet ”Etnicitet”/kulturskillnader och det normativa konstaterade att orientalismen 
(det vill säga den romantiserade bilden av den Andre) genomsyrar tidskriftens 
textyta, gäller det alltså även i denna mer genomgripande och omfattande 
betydelse.57 

Om den dikotoma förståelsen av kön, sexualitet, ”etnici-
tet”/kulturskillnader och klass förändras, förändras också diskursen i grunden. 
Därför är den interna kritiken av diskursen Pilgrim så modest och oskarp. 
Skarp kritik mot diskursen inifrån tidskriften är ovanlig och när den förekom-
mer fungerar den snarast som undantag som bekräftar regeln. Som sådan be-
fäster kritiken diskursen ännu mer och reproducerar dess explicita och impli-
cita kategorier och deras sammanlänkningar. Diskursen Pilgrim produceras 
och reproduceras genom ett antal rörelser som befäster dess legitimitet och 
samtidigt sluter den för radikal kritik. 

Därför behöver inte någon sortering på kategorier ske institutionellt för att 
det manliga, västerländska och rika subjektet ska kunna ta plats på en andlig 
arena starkt präglat av såväl kvinnliga som östkyrkliga ideal och fattigdomside-

                                                      
56 Se kapitel 3, Historiens betydelse. 
57 Se s. 169f. 



6 Sociala kategoriers betydelse i disciplinen och diskursen 

 

185 

al. Sorteringen sker notoriskt på den representativa nivån och är där tillräckligt 
kraftfull för att normaliseringsprocessen ska sköta resten. 

Kunskapen som diskursen reproducerar omfattar på det här viset också 
kunskap om sociala kategoriseringar – vilka som är relevanta och hur de ska 
göras. Kunskap om den diskursiva läran (den andliga underström-
men/gudsälskarna, andlig mognad och sociala kategorier) och andlig praktik 
(inklusive hur sociala kategorier bör göras) tillsammans med rätt kategorise-
ringar av individen enligt diskursen (heterosexuell västerländsk rik man) ger 
denna individ insikter i och tillgång till andlighetens ordning. Diskursens kun-
skap och sanning är i grunden könad, ”etniskt” märkt och ”klassad”. 

 





  

7 Andlighetens ordning 

I inledningen tecknade jag händelserna kring Åke Green och pingstförsam-
lingen i Knutby som motsats till normal andlighet.1 Samtidigt frågade jag om 
inte det extrema dväljs i det normala. Man kan ta många fler exempel på ex-
trem andlighet, som attacken på World Trade Center den 11 september 2001 
eller den apokalyptiska rörelse som bildades av David Koresh 1986.2 

Alla sådana jämförelser med det normala kyrkliga fromhetslivet på sön-
dagsförmiddagar eller stillsamt deltagande i församlingsretreat kan uppfattas 
som djupt orättvisa och effektsökande, ja till och med som kränkande. Men 
poängen är inte att kränka någon genom att ställa sig på säkert avstånd och 
rikta lösa anklagelser mot till exempel Pilgrim. Poängen är att försöka precise-
ra en kritisk bild av normaliteten och dess gränser bland annat med hjälp av 
det som kan uppfattas som extremt. 

Vid den här punkten i studien är det alltså dags att gå tillbaka till problem-
ställningen i studiens bakgrundsteckning och framställa tesen att det trots allt 
finns ett sorts samband mellan det normala och det extrema, utifrån den norm 
och normalitet som en diskurs som Pilgrim utgör. 

Till skillnad från Pilgrim har varken Åke Greens eller Knutbyförsamlingens 
andlighet blivit normbildande. Det har sina förklarliga skäl. Även om ett antal 
personer tog Greens rätt att predika som han gjorde i försvar, fanns inga sam-
manhang som entydigt slöt upp bakom hans andlighetsförståelse. I Knutby 
fanns förvisso ett sådant sammanhang, församlingen själv, men dess slutenhet i 
kombination med en uppfattad självsvåldig bibeltolkning fick det egna sam-
fundet – pingströrelsen – att ta avstånd från dess andlighetsförståelse.3 Man 
kan därför inte säga att Åke Greens predikan och Knutbyförsamlingen utgör 
exempel på normal svensk andlighet i dag. Det är de alltför kontroversiella 
för. 

                                                      
1 Hädanefter benämns pingstförsamlingen i Knutby ”Knutbyförsamlingen”. 
2 Rörelsen tog namnet Davidian Branch Davidian Seventh-Day Adventists och höll till 
i Waco i Texas, USA. Koresh menade sig vara Messias. Han predikade också att de 
apokalyptiska händelserna skulle utspela sig i USA och med anledning av det lade man 
upp stora lager av bland annat livsmedel och vapen. Många av dess medlemmar dog 
vid en konfrontation med FBI den 19 april 1993 efter drygt 50 dagars belägring. 
Kumm 2008. 
3 Se till exempel Bergstrand 2007, s. 165. 
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Radikaliteten hos tidskriften Pilgrim, det vill säga dess kraftiga kritik mot 
den etablerade kyrkan och samhället, är emellertid något som delas av det 
som här har kallats för extrem andlighet. Denna gemensamma utgångspunkt i 
formandet av en äkta andlighet, ligger till grund för tanken att strukturen hos 
Pilgrims andlighet också skulle kunna belysa delar av den extrema kristna 
andlighetens strukturer. 

Inför dessa funderingar är det värt att på nytt understryka att den här stu-
dien inte bygger på tanken att någon enskild person eller grupp själv, och med 
onda avsikter, ansvarar för diskursen och dess eventuella negativa aspekter. De 
samband mellan det normala och det extrema, som kan uppfattas som uppse-
endeväckande och besvärande, är inte orsakssamband. Resonemanget följer 
exempelvis inte den tanke som ibland kommer till uttryck i diskussion om 
videovåld eller liknande: en våldsfilm är dålig därför att den eventuellt får till 
följd att någon går ut och våldför sig på någon annan. 

Pilgrim står enligt mitt resonemang inte i någon sådan relation till extrema 
uttryck för andlighet. Snarare handlar sambandet om att vissa idéer om andlig 
fördjupning i en normalkristen kulturell och intellektuell omgivning, liksom 
idéer om motstånd mot världen och samhällets förflackning, har en struktur 
som också kan återfinnas i extrema kristna sammanhang. Det innebär att den 
tvetydiga dynamiken hos ett normalt svenskt kristet sammanhang skulle kun-
na preciseras med hjälp av det extrema, och att delar av den extrema andlig-
hetens struktur skulle kunna belysas med hjälp av det normala. Kritiken av det 
extrema blir därmed möjlig att uppfatta som en självkritik inom ramen för en 
tänjbar, icke-statisk, kristen normalitet. 

Förhållanden som uppfattas som extrema 
Vad som kan uppfattas som extremt och kontroversiellt när det gäller andlig-
het kan diskuteras.4 Men det finns ändå några omständigheter i förhållande till 
Knutbyförsamlingen och Åke Greens predikan som väckte särskild uppmärk-
samhet vid tidpunkten för respektive händelse. Dessa förhållanden uppfatta-
des som kontroversiella i betydelsen inte vanligt förekommande i kristna 
sammanhang i Sverige. Men de uppfattades också som kontroversiella genom 
att bryta mot vedertagna normer. Frågan är i vilken mån de gjorde det. Till 
detta återkommer jag, men låt mig skissa några av dessa omständigheter. 

En sådan omständighet var att båda händelserna gav upphov till diskussio-
ner om förhållningssätt till texter. Såväl Åke Green som (ledarna i) Knutby-
församlingen anklagades för att inta en ”naiv” hållning till bibeltexter. I Knut-
byförsamlingen förespråkar Åsa Waldau en bokstavlig tolkning när det gäller 

                                                      
4 Morden i Knutby är naturligtvis kontroversiellt, men här tänker jag närmast på fysiskt 
mindre dramatiska händelser i form av utsagor. 
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bibeltexter om Kristi brud. Även Åke Green hävdar att en bokstavlig läsning 
ligger till grund för hans förståelse – av homosexualitet – som enligt honom 
inte är en tolkning utan vad texten faktiskt säger. Både Waldau och Åke 
Green hänvisar till ”grundtexter” för sina normativa utläggningar. 

En annan omständighet var sammanlänkningarna som gjordes mellan sexu-
alitet och andlighet. Green genomför en omfattande bestämning av begreppet 
”homosexualitet” i sin predikan i syfte att påvisa dess oförenlighet med and-
lighet. Andlighet kopplas uteslutande till heterosexualitet. 

Även i Knutbyförsamlingen länkades sexualitet och andlighet tydligt sam-
man, inte minst genom funderingarna kring Kristi brud. Tanken som dryftades 
var att Åsa Waldau skulle kunna vara, eller snarare bli, Kristi brud vid hans 
återkomst. Denna tanke gör heterosexualiteten till en grundläggande före-
ställning för andligheten. 

Ytterligare ett förhållande som dryftades var individers totala underkastelse 
till ledargestalter under stora självuppoffringar. Hur kunde Sara Svensson 
överlämna sig så fullständigt och bokstavligt i Helge Fossmos händer? Det 
framstod som smått obegripligt att en individ kunde frånsäga sig all kontroll 
över sitt eget liv på det sätt som Svensson tycktes ha gjort. Hos Åke Green är 
denna totala underkastelse mer påbjuden än utförd. Green menar att han 
genom förbön kan befria en homosexuell från hans/hennes förvridna sexuali-
tet om han/hon underkastar sig hans andliga auktoritet. 

Till sist diskuterades också ledarnas utkorande av sig själva till språkrör för 
sanning. Åsa Waldau berättar i sin bok Vem kan man lita på? Kristi brud att 
när Helge Fossmo uttalade sig var det få i Knutbyförsamlingen som ifrågasatte 
hans påståenden.5 Det han sa trodde man helt enkelt på, eftersom man tänkte 
att han talade ord från Gud. Efter mordet tycks han, åtminstone i vissa frågor, 
ha ersatts av Åsa Waldau som Knutbyförsamlingens främste sanningssägare. 

Åke Green utser på liknande sätt sig själv till språkrör, eftersom han menar 
att ingen talar klart och tydligt om det som behöver sägas. Därför sökte han 
aktivt publicitet för sitt budskap och får också vissa delar av sin predikan pub-
licerad i Ölandsbladet, och senare i sin helhet i Dagens Nyheter.6 

Dessa omständigheter kan granskningen av Pilgrim kasta ljus över, liksom 
de kan bidra till en preciserad bild av normaliteten. Men innan jag återkom-
mer till det vill jag kort sammanfatta granskningen av tidskriften som norm 
och normalitet. 

                                                      
5 Waldau 2007, s. 218–220, 231. 
6 Green 2005. 



Ulrika Svalfors: Andlighetens ordning 190 

Pilgrim som norm och normalitet 
Det som gör att Pilgrim kan bli normgivande är dess höga anspråk, anspråk på 
exklusiv kunskap (om andlig mognad) och sanning (det sanna livet). De höga 
anspråken är således en del av radikaliteten och har en rad olika förutsättning-
ar. En sådan förutsättning är föreställningen om ett idealsubjekt som genom 
sitt liv garanterar såväl sanning som äkthet. En annan förutsättning är talet om 
och synen på ursprunglighet. Genom att gudsälskarna och deras liv, med hän-
visning till ökenfäderna, betecknas som ursprungligt bevisas andligheten vara 
äkta. 

Kommentarprincipen är ytterligare en förutsättning för de höga anspråken 
och radikaliteten. Genom kommentarprincipen etableras experter på urskill-
ning och specifika texter med särskild tydning, i samma rörelse. Vad som ock-
så möjliggör de höga anspråken är bilden av Sverige och dess kyrkor som gene-
rellt andligt utarmade och förytligade. Till sist bidrar också heterosexualiteten 
som normativt mönster (heteronormativiteten) och tidskriftens generellt for-
made dikotomier, bland annat i orientalismen (formulerandet av ”den And-
re”), till såväl de höga anspråken som radikaliteten. 

Allt detta är förutsättningar för och effekter av diskursens kunskap: läran 
om gudsälskarna och andlig mognad samt kunskapen om andlig praktik. Den-
na kunskap omsätts (realiseras och reproduceras) framför allt i andlig vägled-
ning, där försakelse (askes) samt överlåtelse och lydnad är väsentliga aspekter. 
Andlig vägledning som praktik ger upphov till två olika former för andlighet i 
tidskriften: lärjungepositionen och mentorspositionen. 

En individ som identifierar sig, eller blir identifierad, med lärjungepositio-
nen kallas för pilgrim i studien. Pilgrimen förväntas transformeras till ett ma-
nifesterat subjektsideal (gudsälskare) under disciplinär ledning. En individ som 
genomgått transformationen kan identifiera sig, eller bli identifierad, med 
mentorspositionen och därmed bli en vägledare. Till positionerna knyts speci-
fika kategoriseringar med specifikt innehåll. Oavsett vilken position en individ 
identifieras med bildas det andliga subjektet genom en intersektionell kon-
struktion av kategoriseringarna man, väst och rik, utifrån heteronormativite-
ten och dess dikotoma könsförståelse. Att på det här sättet kunna göra de 
rätta sammanlänkningarna mellan andliga och sociala kategorier tillhör vägle-
darens skicklighet. 

Vad studien också visar är att skribenterna tar gestalt som gudsälskare och 
därmed blir språkrör för äkta andlighet. De blir därmed också experter på 
urskillning, det vill säga de kan bland annat avgöra vilka texter med vilken 
tydning som illustrerar ursprunglighet och äkthet. Därmed kan skribenterna 
göra anspråk på såväl kunskap som sanning i diskursen. De blir radikala. 
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Det extrema i ljuset av det normala 
Granskningen av Pilgrim visar de mekanismer och processer som möjliggör 
höga anspråk och därmed radikalitet i normaliteten. Den radikala kritik av 
samhälle och etablerade kyrkor som diskursen ger uttryck för, delas av mer 
extrema former av andlighet i Sverige. Därför kan man tänka sig att de meka-
nismer och processer som skapar normalitet i Pilgrim också går att återfinna i 
dessa sammanhang, som till exempel i Åke Greens predikan och Knutbyför-
samlingen. 

Förhållningssätt till texter 

Såväl Knutbyförsamlingen som Åke Green har, liksom Pilgrim, höga anspråk. 
Vad som står på spel i alla tre diskurserna är åtskillnaden mellan äkta och 
förespeglad andlighet. De höga anspråken på äkthet och sanning möjliggörs av 
exkluderingsreglernas aktualisering. Tal om ”grundtexter” kan till exempel 
förstås som ett utslag av anspråk på ursprunglighet och därmed också på äkt-
het. När Åke Green lägger ut texten kring homosexualitet, är det just ”grund-
texten” han hänvisar till: 

Nu läser jag grundtexten den säger så här: ”Eller inte vet ni att orättfärdiga rike 
Guds inte ska ärva. Inte bedra er. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare, 
eller äktenskapsbrytare, eller vällustmänniskor, eller gosseskändare. Guds rike ska 
ärva. Gosseskändare. Redan då bibeln skrevs visste Herren vad som skulle ske. Vi 
har upplevt det här och vi förfasar oss över det.7 

Greens förhållningssätt till ”grundtexten” påminner om Pilgrims förhållnings-
sätt till ökenfädernas texter. Genom att något står i ”grundtexten” betraktar 
Green det som mer sant än det som grundas i till exempel en debatt eller i ett 
tänkande. I detta visar han samma tilltro till ett tänkt ”ursprung” som tidskrif-
ten. När Green till exempel finner ordet ”gosseskändare” i grundtexten, tar 
han det till intäkt på att den egna förståelsen av homosexualitet är ursprunglig 
(”Redan då bibeln skrevs visste Herren vad som skulle ske”). Huruvida ordet 
hade samma betydelse i den kulturella och intellektuella omgivning som tex-
ten skrevs i, är inte föremål för reflektion.8 

Också Åsa Waldau hänvisar till grundtexter, och kopplar dessutom explicit 
samman detta med begreppet ”ursprung”: 

En av orsakerna till att vi överhuvudtaget kom att ompröva en del teorier, är att 
man av olika erfarenheter finner att en del teorier och synsätt är ohållbara, jämfört 
med grundtext och sammanfattningar av bibeln. […] Så att gamla traditionella teo-

                                                      
7 Green 2005. 
8 Se också Ljung 2007, s. 111. 
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rier både kan och bör omprövas, är väl inget hot? Om det man trott och formats ef-
ter håller när man går tillbaka till ursprungstexter, då är det väl bara bra?9 

Också för Waldau blir ”grundtexter” och ”ursprungstexter” ett sätt att legiti-
mera den egna tolkningen. Något som kan verifieras med hjälp av ursprungs-
texter är ”väl bara bra”. Att något skulle vara bra för att det går att härleda till 
en ursprungstext är naturligtvis inte givet. Men resonemanget känns igen från 
Pilgrim och är en del av anspråken på exklusiv kunskap. Waldau kombinerar 
denna tilltro till ursprung med bokstavlig tolkning. 

Men om man tänker att det skulle vara mer bokstavligt – att Jesus var sann männi-
ska och vi får komma till Gud som verkliga människor, då håller inte bilden av en 
stor brokig skara.10 

Här visar sig kommentarprincipen: specifika texter med särskild tydning eta-
bleras. Bokstavlig läsning av berättelsen om Jesu återkomst görs till något 
centralt i kristen tro.11 Och det görs under förevändningen att inget annat än 
texten i sig talar (”grundtext” och ”ursprungstext”), det vill säga en hittills 
dold innebörd i texten dras fram i ljuset. Traditionella tolkningar av Jesu åter-
komst är felaktiga, eftersom de är symboliska och inte bokstavliga.12 Detta 
illustrerar att om Åke Green och Knutbyförsamlingen kan kritiseras för att 
inta en naiv hållning till texter, drabbar den kritiken i vissa avseenden även 
tidskriften Pilgrim som normalitet. 

Sammanlänkning av andlighet och sexualitet 

Sammanlänkningen av andlighet och sexualitet hos Åke Green kan te sig ex-
trem vid ett första påseende. Det Green hävdar är att det inte går att vara 
kristen och homosexuell: ”Tror du att du kan vara en kristen och vara homo-
sexuell. Då bedrar du dig, du lurar dig själv.”.13 Andlighet, det att vara kristen, 
länkas på så vis samman med heterosexualitet. 

Genom det explicita avvisandet av en koppling mellan kategoriseringarna 
andlighet och homosexualitet i detta tal mejslas en specifik meningsfull inter-
sektionell konstruktion fram: det heterosexuellt andliga subjektet. Alla andra 
intersektionella konstruktioner av kategorierna sexualitet och andlighet omöj-
liggörs i samma rörelse. Eller rättare sagt: de möjliggörs som en kontrast till 
det andliga subjektet. På diskursens marginal utgör de en hotbild som kon-
struerar det andliga subjektet i normalitetens mitt. 

                                                      
9 Waldau 2007, s. 240. 
10 Waldau 2007, s. 238. 
11 Bergstand 2007, s. 83. 
12 Se till exempel Bergstrand 2007, s. 68–69. 
13 Green 2005. 
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Avgränsningarna i Greens predikan gör påståendet att det går att vara kris-
ten och homosexuell till tecken på okunskap – dessa två går inte att förena. 
Den homosexuelle som fortsätter att beteckna sig som kristen blir därför en 
illustration av djävulens verk: 

De som lever så är inte Guds barn och kan inte vara det. […] djävulen säger: Du 
kan vara en kristen och du kan vara god som en kristen och du kan leva så här ändå. 
[…] Straffdomarna kan inte övertyga människor att överge sina otuktssynder. Är 
inte det här besättelse av onda andemakter?14  

I detta kan återklanger från föreställningen om självgranskning (via jagtolk-
ningen) i Pilgrim och dess sökande efter tankars och känslors ursprung – Gud 
eller Djävul/ego – höras. Risken att ta fel, att tolka tankar och känslor felak-
tigt, väcker behovet av en vägledare (sanningssägare). 

I Knutbyförsamlingen sammanlänkas andlighet och heterosexualitet inte 
minst genom talet om ett jordiskt bröllop med Kristus: 

Om man tänker sig att det verkligen ska handla om en brudgum och en brud, hur 
kan det då handla om alla sorters människor? […] Som vi ser det så är det de tro-
ende, som är de omnämnda bröllopsgästerna, enligt bibeln. Bruden menas något el-
ler någon annan än den kollektiva stora mängd kristna som finns och har funnits. 
Det är också så vi predikade i det ämnet.15 

Här visar sig återigen kommentarprincipen där en specifik tydning av vissa 
texter etableras i samma rörelse som experten: ”Det är […] så vi predikade i 
det ämnet”. Men det intressanta nu är att denna tydning av Kristi brud inte 
går att förstå, utan att förstå Knutbyförsamlingens tolkning av heterosexualite-
ten. ”Man” och ”kvinna” är sinsemellan uteslutande och motsatta (dikotoma) 
kategorier.16 Genom en bokstavlig könsbestämd tolkning av berättelsen om 
Jesu återkomst kan Waldau träda fram som brud och Knutbyförsamlingen 
som bröllopsgästerna. Heterosexualiteten blir därmed inte bara en skapelse-
ordning utan intimt sammanvävd med kristen tro och andlig praktik. 

Både Åke Greens och Knutbyförsamlingens förståelse av heterosexualitet 
och heteronormativitetens stora betydelse för andligheten går på det här viset 
att förstå utifrån granskningen av Pilgrim. Även i tidskriften vävs heterosexua-
litet och andlighet samman och gav också där upphov till stark heteronorma-
tivitet. Den sexuellt märkta (och könade) kristna praktiken är en lika stor del 
av det extrema som det normala. 

                                                      
14 Green 2005. 
15 Waldau 2007, s. 238, 239. Se också Nordling 2004, s. 84. 
16 Se till exempel Waldau 2007, s. 187–191, där Åsa Waldau resonerar kring skillnader 
och likheter mellan män och kvinnor. 
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Att underkasta sig ledare 

Mot bakgrund av undersökningen av Pilgrim framstår inte heller den totala 
underkastelsen till en ledare som särskilt onormalt. Studien visar att överlåtel-
se och lydnad är viktiga delar av lärjungaskapet. Utan överlåtelsen till vägleda-
ren kunde inte gudsskådandet uppnås. På samma sätt kräver Åke Greens ut-
formning av andlighet att åhörarna underkastar sig hans tolkning av sexualite-
ten. Denna underkastelse är nödvändig vare sig man betecknar sig som homo-
sexuell eller heterosexuell (eller något annat), eftersom ett sant andligt liv 
formas utifrån Greens definition av homosexualitet som ett katastrofalt till-
stånd. Utan denna överlåtelse, och omvändelse, är inte ett andligt liv möjligt. 

I Knutbyförsamlingen kräver pastorerna att församlingsmedlemmarna på 
liknande sätt underkastar sig deras tolkning. Utan lydnad till ledarna kan inte 
förberedelserna för Jesu återkomst ske på rätt sätt, och därmed ställer man sig 
utanför den räddade skaran. Sara Svensson var i det avseendet inte unik, även 
om pastorerna i det enskilda fallet inte tycktes överens om hur långt underkas-
telsen skulle sträcka sig. 

Överlåtelsen innebär således att överlämna såväl kontrollen som självför-
ståelsen till någon annan. Det är någon annan som avgör vem jag är och, fram-
för allt, vem jag bör bli. Helge Fossmo avgjorde att Sara Svensson var hans 
förebedjare, och vad det rent konkret (inte minst sexuellt) innebar. Åke 
Green avgör såväl innebörden i homosexuell som vad en person förväntas bli 
genom förbön, nämligen heterosexuell och vad det i sin tur innebär. 

Genom att överlåta sig till den som vet mer – Sara Svensson till Helge 
Fossmo, gudstjänstbesökaren till Åke Green och pilgrimen till vägledaren – 
kan diskursens kunskap realiseras och reproduceras. Och vägen går genom 
försakelse (askes): av homosexualitet (Green), av släkt och vänner (Knutby-
församlingen), av nöjen och ego (Pilgrim). 

Detta är överlåtelsens innebörd. Det är inte något som sker under före-
vändningen att man talar om Gud, utan det är andlighet. Överlåtelsen till den 
som vet mer är överlåtelse till Gud, är tro, är dygd och andligt genombrott 
genom språkets performativa kraft. En förutsättning för, och ett resultat av, 
överlåtelsen är lydnad: 

Vad spelar det för roll om jag erkänner Guds ord, men jag bryter i praktiken genom 
att jag handlar tvärs emot och lever tvärs emot vad ordet säger. För Guds ord kräver 
ju lydnad av oss. Vi måste ju lyda Guds ord om vi ska kunna ha Guds välsignelse 
och Guds välbehag över våra liv och om vi ska kallas Guds barn.17 

Det kalkylerade motståndet i Pilgrim som fann sin tolkning i askesen, finner 
därför sin tolkning i botbänken i Greens predikan och i avskiljningen för för-

                                                      
17 Green 2005. 



7 Andlighetens ordning 

 

195 

beredelser inför Jesu återkomst i Knutby. Det är mönster, tolkningar, eller 
kanske snarare iscensättningar av den svåra vägen till mognad/frälsning. Där-
igenom uppnås två viktiga effekter i diskurserna. För det första bereds den 
som önskar bli en del av diskursen för att vägen till det mål som samman-
hanget siktar är svår och lång (kunskapen är exklusiv). För det andra gör just 
detta att vägen framstår som så mycket mer åtråvärd (lockar med sanningen). 
Det är så diskursens andlighet framstår som ett verkligt och radikalt annorlun-
da alternativ. 

Utkorelse av språkrör 

Hur är det då med ledarnas utkorelse av sig själva som språkrör för sanningen? 
Den frimodighet som både pastorerna i Knutby (framför allt Helge Fossmo 
och Åsa Waldau) och Åke Green uppvisar kan förstås som en effekt av diskur-
sens trygghet och stabilitet, men också som diskursivt frambringad av kunska-
pen och krav på trohet. 

Homosexualitet börjar med hjärtats begär. […] Man vet att detta är farligt. Men 
man hindrar det ändå inte. Öppet visar man det. Demonstrationstågen som går ge-
nom Stockholms gator då de homosexuella där har sina slag ord [sic]. Det slår man 
upp och det visar man. Jag bad ölandsbladet [sic] skriva en artikel om detta. Och 
jag ställde mig till förfogande. Inte en enda hörde av sig. Jag tog kontakt med Ba-
rometern och sa: Jag ska predika över det här ämnet. Ni är välkomna. Inte ett svar, 
ingenting. Jag ringde till TV och sa detsamma, vill ni vara med på söndag förmiddag 
för då ska jag predika över detta brännheta ämnet [sic]. Ja, vi har nog tid sa de. Jag 
ringde i måndags men ingen har hört av sig. Man låter det här passera helt enkelt. 
Man vill inte ta itu med detta.18 

Green söker medial uppmärksamhet, någon måste föra fram budskapet om 
vad homosexualiteten gör med Sverige. Någon måste våga sätta ord på saker-
nas tillstånd.19 Samma plikttrohet återfinns i Knutbyförsamlingen, vilket visa-
des i samband med uttolkningen av Kristi brud. Genom att utkora sig till san-
ningssägare blir man expert på urskillning av rätt och fel. Experter som Sveri-
ge, kyrkor och församlingar behöver mer än väl enligt diskursen. Föreställ-
ningen om att det finns personer som talar sannare och klarare om Gud är 
därför närvarande i alla dessa diskurser: 

                                                      
18 Green 2005. 
19 I predikan menar Green bland annat att Sverige står inför en liknande katastrof som 
Sodom i Gamla testamentet. Den otukt som de homosexuella tillåts leva ut i landet 
blir tecken på att den sista tiden är här. Därför varnar Green för jordbävningar och 
monsunregn i Sverige, som ett utslag av att man ”utspys ur landet p. g. a. att man 
lämnat Gud”. Green 2005. Se också Ljung 2007, s. 99. 
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Men varför är det så märkligt och galet när man tror att Gud kan tala genom en-
skilda personer? […] Jag tror alltså att Gud kan låta människor säga saker till andra 
som kan vara till hjälp i livet. Jag tror på det som man kallar profetior.20 

På ett annat ställe konstaterar Waldau samma sak som lyfts fram här: tron på 
”gudsälskare” i någon form är inte unikt för Knutbyförsamlingen.21 Behovet av 
experter uppstår också på ett annat sätt i sammanhangen, nämligen genom att 
det som förskjuts ut ur diskursen är etablerade föreställningar (och subjekt) i 
Sverige i dag. Därmed måste någon eller några förmedla vad som är den egent-
liga sanningen om tillvaron, det vill säga den sanning som samhälle och kyrka 
inte kan förmedla i sin andliga utarmning men behöver höra.22 I och med 
förekomsten av dessa personer som talar sannare och klarare, genom att vara 
utsedd till expert, kan diskurserna göra anspråk på kunskap och sanning. 

Behovet av experter och kravet på trohet i förhållande till diskursens kun-
skap och diskursiva sanning, möjliggör språkrör som Åke Green, Helge Foss-
mo och Åsa Waldau. Diskursen gör dem till språkrör genom att de identifieras 
med en privilegierad position i diskursen. Därmed framställs de som fördju-
pade, omtänksamma och kloka ledare. 

Men det är en andlighet och verklighet som de inte behärskar, som inte är 
deras medvetna val, utan en andlighet vars privilegierade position de identifie-
rats med – de har utsetts till dess förlängda arm. Kanske inte motvilligt, men 
inte heller helt frivilligt. Det är andlighetsdiskursens tryck som får dem att ta 
ansvar och formulera detta ansvar med ord. Orden är inte nya eller ens deras 
egna utan tillhör det som redan utsagts – kommentarprincipen – som de är 
satta att försöka vaska fram guldet ur. 

Blicken, överblicken, formas genom det som ligger bortom Greens, enskil-
da skribenter i Pilgrim och pastorerna i Knutbys kontroll.23 Blicken för land-
skapets utformning och den enskilde kristnes inre landskap, den dubbla blick-
en, är en både en välsignelse och en förbannelse som inte låter sig avhändas.  

                                                      
20 Waldau 2007, s. 217. 
21 Waldau 2007, s. 217: ”Den största kritiken som riktats mot mig och de flesta ankla-
gelserna varför vi överhuvudtaget trodde på Helge, kommer från frikyrkohåll. Fördö-
mande, sektförklarande och avståndstagande till vår ’konstiga lära och tro’. Så blev 
förhållningssättet till oss. Sanningen är att de flesta av oss Knutby-medlemmar har flera 
års erfarenhet av olika kyrkor, konferenser och predikanter. Där har man mött många 
olika sätt att tala på, alltid med syftet att förmedla hälsningar från Gud. Det är sanner-
ligen inte ovanligt att man talar i Guds namn och har riktigt konkreta hälsningar. Hu-
ruvida man tror på dem eller inte, det spelar ingen roll. Jag talar om företeelsen. Hur 
kan någon hävda att det skulle vara unikt för oss?” 
22 Se också Martinson 2007b, s. 116, där han resonerar kring detta i termer av identi-
tetsmarkörer inom ramen för det kristna. 
23 I så måtto har Åsa Waldau rätt: ”Jag är INTE ansvarig för NÅGON lära eller liknan-
de som driver en människa till att mörda. Absolut INTE! Det är det mest fruktansvär-
da man kan göra. Det känns vidrigt att ens tänka tanken.” Waldau 2007, s. 224. 
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Åke Green illustrerar detta i sin predikan genom att förneka att han hämtar 
stöd för sitt resonemang ur bibeln – han talar Guds ord: ”Jag har inte sökt stöd 
i Guds ord för mina tankar. Utan Guds ord har gett mig de tankar jag ska 
redovisa här idag.”.24 Denna sammanvävning av text, talare, kommentarer och 
(andlig) läsning kallades för organisk kropp i samband med Pilgrim. Organisk 
för att det inte alltid går att avgöra när något slutar och det andra tar vid.25 
Denna organiska kropp ger kraft åt diskursen och skapar något av dess tvety-
diga dynamik, vilket bland annat gör att individer inte alltid kan skilja mellan 
sig själv, text och kommentar. 

En struktur, med olika mottagande 

Det är genom dessa mekanismer och processer som äkta andlighet blir möjlig. 
Så utkristalliserar sig en ordning, en föreställningarnas, tingens och kropparnas 
ordning. Så formas en struktur där var och en vet sin plats och sina förpliktel-
ser. Ur detta föds kärlek och omsorg (via den pastorala maktstrategin) liksom 
eftertanke, fasthet och målinriktning. 

Vi kan inte välsigna partnerskap. Vi kan inte förena oss med det. […] Vi kan inte 
fördömma [sic] personerna. […] Vi får aldrig förnedra någon som lever i synd. […] 
Det är genom att visa alla människor nåd och barmhärtighet som vi kan vinna dem 
för Kristus. Vi vinner aldrig någon genom att visa kalla handen.26 

I omsorg om den andre (homosexuelle) måste sanningen sägas och den rätta 
vägen påvisas. I själva verket är det just den rätta vägen som skapar omsorgen, 
nåden och barmhärtigheten. Åke Greens kärlek, liksom Åsa Waldaus, är en 
effekt av diskursens höga anspråk på sanning och äkthet, en effekt av dess 
radikalitet. Så går det att förstå det extrema i ljuset av det normala, och vice 
versa. 

Det finns emellertid ett par viktiga skillnader mellan det extrema och det 
normala som de diskuterats här. Den första är, som redan nämnts, Pilgrims 
institutionalisering. Till skillnad från Åke Greens föreställningar om hetero-
sexuell andlighet och Knutbyförsamlingens bokstavliga tolkning av Kristi åter-
komst har Pilgrim fått institutionell uppbackning. Institutioner som stora och 
etablerade samfund, Nya Slottet Bjärka-Säby och därmed också Sionförsam-
lingen i Linköping samt Verbum Förlag AB har skapat trovärdighet kring Pil-
grim. Genom deras stöd har tidskriftens andlighetsförståelse kunnat vinna 
spridning hos en bredare kristen allmänhet i Sverige. Därmed har Pilgrim 

                                                      
24 Green 2005. 
25 Detta illustreras på ett intressant sett i Greens predikan där det inte alltid går att 
utläsa när ett bibelord slutar och kommentaren tar vid. Se också Ljung 2007, s. 102. 
26 Green 2005. 
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kunnat bli en institution i sig och en röst att räkna med, trots sitt ständiga 
motstånd mot det förflackade andliga livet som de relaterar till normal svensk 
kristenhet. 

Den andra skillnaden handlar om diskretion. Diskursens ordning handlar 
inte bara om effektiva inkluderingar och exkluderingar, utan också om takt-
fullhet och anständighet (kyskhet eller sedesamhet).27 Ett visst mått av blyg-
samhet och ödmjukhet ligger därför i dess föreskrifter, även om dess anspråk 
är oerhört stora. Anspråken, fordringarna, behöver framföras med viss finess. I 
detta visar Pilgrim stor skicklighet, vilket inte på samma sätt kan sägas om Åke 
Green eller Helge Fossmo. Den plumphet som därför omgärdar såväl Greens 
predikan som Knutbyförsamlingens andlighet gör att sammanhangen uppfat-
tas som frånstötande och tolkningarna som primitiva.28 

Andlighetens ordning och dess (för)tryck 
Det finns ett sorts samband mellan det normala och det extrema. Genom den 
diskursiva och kreativa läsningen av tidskriften har processer som skapar det 
normala kunnat belysas. Dessa processer kan också återfinnas inom det mer 
extrema. Det gör att det finns strukturella likheter mellan det extrema och 
det normala, det vill säga de olika diskurserna delar en andlig struktur som 
”kräver” underkastelse, skapar plikten att bli skicklig eller fördjupad i sin and-
lighet och möjliggör omsorg. 

Den självkritiska udd som granskningen mynnar ut i handlar alltså om att 
det inom det normala finns en struktur (där radikaliteten är en utgångspunkt) 
som även återfinns inom det icke-normala. Kritik av det extrema är därför 
också en form av självkritik, vilket emellertid inte uppmärksammades i någon 
nämnvärd utsträckning i samband med händelserna i Knutbyförsamlingen och 
Åke Greens predikan. 

Denna struktur kan också beskrivas i termer av ett diskursivt tryck. Under 
detta tryck, denna sortering och anpassning, blir andlighet till i lidandets och 
överlåtelsens tecken. Detta är den andliga fördjupningens förutsättning och 
konsekvens. Detta tryck är det andliga subjektets förutsättning, både i det som 
kan betecknas som normalt och det som kan betecknas som extremt. Så nära 
ligger det normala det extrema, så kan trycket förvandlas till förtryck. När det 
sker, när det normala slutar att vara normalt, när trycket övergår i förtryck går 
inte riktigt att säga. Det extrema dväljs med andra ord i det normala, men det 
normala dväljs också på motsvarande sätt i det extrema. Pilgrim är varken 
extrem eller normal, och både extrem och normal på samma gång. 

                                                      
27 Det är denna anständighet som Marcella Althaus Reid bland annat anspelar på i sin 
formulering av ”Indecent Theology”, oanständig teologi. Althaus Reid 2000. 
28 Se också Martinson 2007b, s. 115. 
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Ett sammanhang som framstår som ett befogat motstånd mot en förflackad 
livsstil, och därför också äkta och efterlängtat, är genomsyrat av makt. Ju fina-
re, mer åtråvärt och samtidigt självklart dess uttryck framstår desto tätare är 
väven av makttrådar. Dessa makttrådar återfinns även i mindre efterlängtad 
andlighet. Det finns en fordran som tycks svår att undgå som kristen i Sverige 
i dag: andlighetens ordning och dess (för)tryck. 

Slutreflektion 
Någonstans i allt detta kämpar individer för att finna sin plats. För den individ 
som finner en plats framstår kunskapen om andlig mognad som begriplig och 
meningsfull. I brottningen med brister och kategoriseringar finner hon ett 
meningsfullt liv, godhet, frihet och kärlek. 

För den som inte finner en plats framstår kunskapen som dunkel och svår 
att realisera, om än åtråvärd. För den som inte finner en plats återstår att leva 
på marginalen, balanserande mellan det acceptabla och det oacceptabla. Utom 
räckhåll för andlig mognad, men ändå tilltalad som ett individuellt ”du”. Indi-
viden på marginalen lever som ett negativ. Utan henne skulle inte kunskapen 
vara möjlig, men hon kan aldrig ta klivet in i centrum. Meningen får då sökas i 
det ouppnådda. Men kunskapen kommer aldrig att framträda i sin fulla frihet 
och begriplighet för henne. 

Vad gör vi nu? Att ”vädja till det friska” eller det normala är uppenbarligen 
ingen utväg. Det är just i det normala, det som betecknas som sunt och friskt, 
som den andligt prekära situationen (trycket) uppstår. Det är just på grund av 
normaliteten som den, i förhållandet till normaliteten, intersektionellt annor-
lunda konstruerade individen (subjektet) inte får rum. 

Att söka sig bort från kategoriseringarna tycks inte heller möjligt. Av dessa 
lever vi och förstår våra liv, vilket illustrerades i alla tre sammanhangen. Hur 
skulle till exempel en andlighet se ut som inte handlade om människans inre? 
Detta är svårt att visualisera i dag. Att andlighet har med det inre att göra, 
med fördjupning och from praktik framstår som självklart. Det gör att vi åt-
minstone till en viss gräns kan begripa såväl Åke Greens som Knutbyförsam-
lingens och Pilgrims tal och formering. 

Andlighetens ordning går inte att undfly, eftersom det inte går att fly det 
andliga kravet. Det visar jämförelsen av Pilgrim med Knutbyförsamlingen och 
Åke Greens predikan – i alla diskurserna gestaltas en andlig fordran på den 
kristne i Sverige. Detta är vad andlighet gör med oss i dag. Det tidskriften ger 
uttryck för är därför inte en idé om andlighet eller ens en möjlig tolkning av 
vad andlighet skulle kunna tänkas vara. Pilgrim är andlighet i Sverige i dag. 
Inte den enda, men närvarande, påtaglig och inflytelserik. 



Ulrika Svalfors: Andlighetens ordning 200 

Uttryck för diskursens sökande efter den exklusiva sanningen kan vi som 
rör oss i kristna sammanhang till exempel se på alla armar som bär Lönnebos 
armband, eller i det övertag som talet om andlig vägledning alltmer får runt 
om i församlingar. Därför kan vi inte på något enkelt sätt avsvära oss Pilgrims 
bilder eller det anspråk på enskilda kristna individer som tidskriften framstäl-
ler. Detta, varken mer eller mindre, är vad man som kristen har att förhålla sig 
till. 

Men om man inte vill? Om man inte vill leva som negativ? Var kan vi med 
teologiskt språk finna nåd och barmhärtighet? På den frågan ger inte den här 
avhandlingen något svar. Här lämnar jag läsaren i den sorg, frustration eller 
lättnad hon kan känna. En liten ljusglimt är det emellertid om frågan ställs, 
om sorgen eller viljan ger sig till känna. Det skulle i sig kunna vara en ut-
gångspunkt för vidare reflektion: hur kommer det sig att vi kan känna sorg 
över sakernas tillstånd eller uppleva oss ha en vilja till något annat eller mer? 
Att omfatta den viljan och den sorgen är ett uttryck för möjligt motstånd. 
Men det kräver att man inte negligerar fordran, att man vågar stanna i det 
mörka och se baksidan av det som normalt sett uppfattas som uppbyggligt. 

 



  

8 Sammanfattning 

Vad har makt med andlighet att göra? Så lydde den inledande frågan i första 
kapitlet och följdes av ett resonemang kring ett par nyligen inträffade händel-
ser i Sverige som aktualiserat just detta samband. Dessa uttryck för kristen 
andlighet kan emellertid betecknas som mer extrema former, men är ändå 
intressanta därför att de säger någonting om risker med andlighet mer gene-
rellt. Frågan är om det inte rentav finns kopplingar mellan det extrema och 
det normala? Avhandlingen har sin utgångspunkt i sökandet efter sådana 
kopplingar och som ett sätt att pröva detta studeras ett normalt svenskt kristet 
sammanhang för att försöka klarlägga eventuella interna problem i diskursen 
som kan belysa min fråga. Mer precist studeras den kristna tidskriften Pilgrim. 
En tidskrift för andlig vägledning, vilken handlar om andlig vägledning. 

Tidskriften Pilgrim har blivit en integrerad del av kristen andlighet i Sveri-
ge. Den har välkomnats som en efterlängtad röst i sin kritik av både samhälle 
och kyrka som halvhjärtade och förflackade. Tidskriften och den andlighet 
som den förespråkar har på det viset erhållit ett gott rykte bland kristna från 
olika samfund. Genom detta har Pilgrim också kommit att bli en viktig röst i 
debatten kring kristen andlig praktik. Med andra ord är den en del av en kris-
ten normalitet, men den är också normerande och reglerande i debatter kring 
andlighet. 

Avhandlingen är en kritisk granskning av tidskriften Pilgrim och dess and-
lighet över en period på tolv år (1994–2006). Frågor som ledsagar granskning-
en är: Vilka är de grundläggande föreställningarna kring andlighet i tidskriften? 
Vilka sätt att vara andlig finns enligt föreställningarna? Vilka är föreställning-
arna om andlighetens kroppsliga förutsättningar när det gäller kön, sexualitet, 
etnicitet och klass? Vad kan en granskning av Pilgrim betraktad som normali-
tet säga om kopplingen mellan det normala och det extrema i svensk nutida 
andlighet? 

Studien genomförs via en diskursiv läsning av Pilgrim med hjälp av filoso-
fen Michel Foucault och hans diskursbegrepp. Dessutom används insikter från 
den feministiska debatten kring begreppet ”intersektionalitet” för att utöka 
den metodologiska räckvidden. Mer specifikt uttryckt väljer jag att närma mig 
tidskriften som textyta. 
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Pilgrim som diskursiv formation 
Begreppet ”diskurs” definieras som en kunskapsinstitution i kapitel 2. Diskur-
sens huvudsakliga uppgift är att producera och reproducera kunskap. Denna 
kunskap möjliggörs genom aktualisering av diskursens regler. I den här delen 
av studien granskas därför på vilket sätt reglerna sätts i spel i tidskriften. Det 
vill säga: hur aktualiseras uppdelningen mellan två ting där det ena accepteras 
och det andra förskjuts, uppdelningen i sant och falskt, kommentarprincipen, 
läran och den sociala tillägnelsen? Granskningen visar att diskursen Pilgrim 
består av en cirkulär rörelse av avgränsningar, subjektsidealet gudsälskaren, 
gudsälskarnas texter, ett bibliotek samt diskursens kunskap och sanning. 

Den yttre exkluderingsregelns uppdelning i två ting där det ena förskjuts 
och det andra inkluderas aktualiseras genom explicita avgränsningar mot så-
dant som tidskriften uppfattar som oacceptabelt. Det oacceptabla associeras 
med falskt liv och förskjuts ut ur diskursen. Därmed aktualiseras också regeln 
om uppdelning i sant och falskt. Genom dessa avgränsningar tillskrivs såväl 
det svenska samhället som dess kyrkor normlöshet, sekularisering, materialism 
och att vara fast i en långtgående individualism. 

I ljuset av denna beskrivning framstår Pilgrims eget alternativ som mer at-
traktivt. I tidskriften figurerar ett subjektsideal, gudsälskaren, som illustration 
på det sanna livet. I kontrast till yta, ombytlighet, normlöshet och trolöshet 
står gudsälskaren för förmåga till fördjupning, för kontinuitet, normer och 
trohet. Här aktualiseras samma regler som vid avgränsningarna genom att 
Pilgrims eget normativa alternativ repeteras och förklaras genom årgångarna, 
men nu för att inkludera det acceptabla och framställa det sanna. 

Tidskriften består av gudsälskarnas texter. I det avseendet är Pilgrims hu-
vudsakliga uppgift att identifiera gudsälskare och samla ihop deras texter. De 
flesta texter kommer från bibeln. Men det finns andra texter som är lika vikti-
ga som bibeltexter, till exempel texter av och om ökenfäderna. Historien är 
viktig för Pilgrim eftersom den legitimerar tidskriftens andlighet. Denna legi-
timering erhålls genom begreppet ”ursprung”: genom att föra sitt tal om and-
lighet tillbaka till ökenfäderna – ”ursprunget” – bevisar sig andligheten som 
sann. 

Den regel som gör identifieringen av gudsälskare möjlig är kommentarprin-
cipen. Denna regel aktualiseras genom att vissa texter kommenteras, men inte 
andra, och därigenom blir det tydligt vilka gudsälskarna är. Regeln aktualiseras 
också genom sortering inom texter. Genom att betona vissa delar, men inte 
andra, av en text och genom att tolka dessa delar skapas en meningsfull helhet 
av något fragmentariskt och obegripligt. På det är viset uppfyller Pilgrim ett av 
sina syften: att skapa ett bibliotek. I samma rörelse tar skribenterna gestalt som 
gudsälskare. 
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Kunskapen som Pilgrim gör möjlig består av tre delar: läran om gudsälskar-
na (den andliga underströmmen), läran om andlig mognad och kunskap om 
andlig praktik. Läran aktualiseras genom differentieringen mellan dogmatik 
och praktik i tidskriften, men också genom talet om möjligheterna och svårig-
heterna att uppnå andlig mognad. Läran skapar gemenskap, men gallrar sam-
tidigt bland subjekten. För att bli en del av gemenskapen, få en röst, måste 
man ansluta sig till diskursens lära. Regeln om social tillägnelse sätts i spel när 
tidskriften bjuder in till undervisning vid fysiska träffar. Denna institutionella 
sida av diskursen gör diskursen tillgänglig för fler. 

Men Pilgrim erbjuder inte bara kunskap om vad det innebär att vara män-
niska och kristen i dag, den erbjuder också sanning. Kriterier för sanningen är 
emellertid en del av den kunskap som diskursen producerar: gudsälskarna 
garanterar andlighetens sanning och äkthet, men gudsälskarna är en del av den 
kunskap som produceras. Diskursen utgörs därför av en cirkulär rörelse också i 
det här avseendet. 

Disciplinering och former för andlighet 
Disciplinen som möjliggör diskursens materialisering av diskursen Pilgrim 
genom strategierna kallas ”disciplinen för andlig fördjupning”. Det huvudsak-
liga objektet, fenomenet, i disciplinen för andlig fördjupning är andlig mog-
nad. Detta fenomen beskrivs som en individuell resa ”inåt”, genom mörker. 
Målet är skådandet av Gud. 

I diskursen lyfts framför allt två metoder fram för att nå målet: askes och 
andlig vägledning. Askes är ett självvalt lidande, eller försakelse, såväl fysiskt 
som mentalt. Genom denna övning bekämpas lasterna och dygderna främjas. 
Det yttersta målet för askesen är egots död. När det sker fyller Gud ut tom-
rummet inom individen och hon/han kan skåda Gud. 

Den andra metoden är andlig vägledning. Andlig vägledning involverar två 
personer, en ”mentor” och en ”lärjunge”. Det som möjliggör såväl mentorn 
som lärjungen är den pastorala maktstrategin och jag-tolkningen. Pastoral 
makt är den strategi som möjliggör övervakning och styrning, genom omsorg 
och tydlighet. Detta är herdens makt. Genom att samla information om varje 
individ som mentorn är satt att vaka över, och genom att ha kunskap om land-
skapet i stort, kan mentorn leda lärjungen rätt. Denna strategi skapar två olika 
positioner: mentorspositionen och lärjungepositionen. 

Mentorspositionen kännetecknas alltså av överblick, både över landskapet 
och över individen, men också av kontroll och kunskap (insikt). Via olika 
vägledarkonstruktioner i tidskriften tillskrivs positionen ytterligare känneteck-
en och förhållningssätt, till exempel trohet och urskillningsförmåga. Lärjunge-
positionen kännetecknas å andra sidan av fragmentarisk blick, avsaknad av 
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kontroll, okunskap, överlåtelse och lydnad. På liknande sätt som med men-
torspositionen erhåller lärjungepositionen ytterligare karaktärsdrag via pil-
grimskonstruktioner i tidskriften, till exempel längtan, beredskap att ge upp 
tolkningsrätt och uthållighet. 

Den andra strategin, jag-tolkningen, handlar om just det beteckningen sä-
ger: att tolka sig själv. Varifrån kommer ens tankar, känslor och motiv – från 
Gud eller från Djävulen/egot? Genom en växelverkan mellan självgranskning 
och bekännelse av sig själv borrar sig lärjungen djupare ner i sitt inre tills hen-
nes/hans sanna identitet uppenbaras. På det här sättet stöder jag-tolkningen 
den pastorala maktstrategin. Men i jag-tolkningen sker något mer: gradvis 
integrerar lärjungen mentorn i sig själv. När det sker förändras lärjungeposi-
tionen till att kännetecknas av självkontroll och kunskap om okunskap (det 
vill säga vetskapen om att inte ännu besitta diskursens kunskap). 

Den pastorala maktstrategin är grundläggande för diskursen, eftersom ut-
övandet av pastoral makt är nödvändigt för att skapa mentors- och lärjungepo-
sitionen. Det är genom den pastorala maktstrategin som den disciplinära mak-
ten, det vill säga normaliseringsprocessen, genomförs och normaliteten skapas. 

Bestämning av sociala kategorier 
En av utgångspunkterna för granskningen är att sociala kategorier spelar roll i 
diskursens andlighet. Frågan är vilken roll? 

När det gäller kön försiggår sortering på institutionell nivå genom att indi-
vider sorteras direkt utifrån kön. Det sker när skilda retreater för skilda kön 
arrangeras. Kön spelar därför en viss roll på institutionell nivå, men ännu stör-
re roll på den representativa nivån. 

Kännetecken som kopplas till kategorin ”kvinna” är bland annat mod att ut-
lämna sig själv, överlåtelse, intuition, urskillningsförmåga, att vara omslutande 
och med förmåga att göra rätt prioriteringar. Implicit finns också känslosam, 
lyssnande och beredskap att sätta sig själv åt sidan. När det gäller kategorin 
”man” är motsvarande kännetecken till exempel jämförelsebehov, tävlingsin-
stinkt, rationalitet, självcentrerad, bildad, frånvaro och beslutsamhet. 

Relationen mellan kategorierna ”kvinna” och ”man” definieras av hetero-
sexualiteten, som den till exempel beskrivs i tidskriftens form av brudmystik. I 
den dramatiskt, heterosexuellt märkta, relationen mellan mannen och kvin-
nan, träder mannen fram som den aktive med önskan att ”befrukta” kvinnan. 
Kvinnan, å sin sida, träder fram som den som behöver denna aktivitet för att 
bli den hon är ämnad att vara. Homosexualitet existerar som fenomen i tid-
skriften, men är i första hand ett problem att hantera. 

Kategorier som relaterar till ”etnicitet”/kulturskillnader är två i Pilgrim: 
”väst” och ”öst”. I diskursen ställs väst mot kristen östlig tradition. Väst känne-
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tecknas till exempel av teoretiserande, teknikcentrering, kritisk attityd, kon-
trollbehov, tolknings- och tydningsfixering och dualistisk människosyn. Öst 
kännetecknas bland annat av kroppslighet, sinnlighet, känslorikedom, enkel-
het, kärvhet, dynamisk människosyn, helhetssyn, lidelsefullhet, mod, stark 
personlighet och originalitet. Mellan kategorierna ”öst” och ”väst” framställs en 
relation präglad av orientalism. Den österländske Andre förstås och definieras 
som totalt annorlunda i förhållande till ett västerländskt Jag, ett Jag som är i 
behov av andlig fördjupning. I diskursen idealiseras den Andre och blir till en 
modell för allt som är gott. 

De kategoriseringar som tar form utifrån klass i Pilgrim, är ”fattig” och 
”rik”. Fattig karaktäriseras bland annat av pengabrist, hårt arbete, styrka, råhet 
i talet, frånvaro av utbildning. Till kategorin ”rik” kopplas, förutom materiella 
tillgångar i form av pengar och egendomar, en rad kännetecken och förhåll-
ningssätt som till exempel valmöjligheter, kontroll, nöje, resor, men också att 
sakna behov av Gud. 

Relationen mellan kategorierna ”fattig” och ”rik” är möjlig att förstå utifrån 
sociologen Pierre Bourdieus begrepp ”ekonomiskt kapital” och ”kulturellt 
kapital”. Med hjälp av dessa två begrepp kan relationen mellan fattig och rik i 
tidskriften beskrivas på följande sätt: 

 
1. Stort kulturellt kapital och litet ekonomiskt kapital (positiv fattigdom) är ide-

alt och föredömligt. Det är på detta sätt som andliga ideal i öst framställs. 

2. Stort kulturellt kapital och stort ekonomiskt kapital är problematiskt men kan 

hanteras genom att frivilligt avstå, materiellt och/eller via prioriteringar. 

3. Litet kulturellt kapital och litet ekonomiskt kapital (negativ fattigdom) exi-

sterar inte annat än som medel för andlig kultivering av den välbärgade. 

4. Litet kulturellt kapital och stort ekonomiskt kapital är kännetecken på falskt 

liv. Detta är den svåra position som de flesta personer i väst identifieras med. 

Om man för samman diskursens positioner med kännetecken och förhåll-
ningssätt som tillskrivs sociala kategorier i tidskriften blir resultatet att ”kvin-
na”, ”öst” och ”fattig” matchar med mentorspositionen. Kategorierna ”man”, 
”väst” och ”rik” matchar inte primärt med lärjungepositionen, utan med det 
falska livet. En skribent som identifieras med mentorspositionen och samtidigt 
karaktäriseras som en rik man från väst kommer därför att erhålla en konflikt-
fylld intersektionell subjektskonstruktion. Ett sätt att lösa konflikten är att 
förhandla med det normativa. 
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Det intersektionellt konstruerade andliga subjektet 
Det finns en klar skillnad mellan det normativa (det påbjudna) och det nor-
mala (det vanligt förekommande) i diskursen. Ett sätt att hantera denna skill-
nad är, som redan sagts, att förhandla med det normativa. Dessa förhandlingar 
granskas för att ta reda på vilket andligt subjekt som reproduceras i diskursen. 

De kännetecken som kopplas till kategorin ”kvinna” är en tillgång när det 
gäller andlig fördjupning. Det borde ge kvinnan som subjekt en privilegierad 
position, men tre stråk i tidskriften försvagar denna möjlighet: för det första 
ett stråk av stark heteronormativitet, för det andra ett stråk av manlig homo-
socialitet och för det tredje idén om transformationen från pilgrim till 
gudsälskare. 

Trots detta identifieras kvinnor med mentorspositionen i diskursen. Vilken 
roll kvinnan ska ha i diskursen är med andra ord under förhandling. När kvin-
nor identifieras med mentorspositionen kommenteras detta emellertid särskilt, 
vilket får till följd att det framstår som ett undantag från regeln (som alltså 
identifierar män med mentorspositionen). Detta, tillsammans med de tre 
stråken, gör att kvinnan blir närvarande som idé, men frånvarande som sub-
jekt. Genom Pilgrims föreställningar etableras mannen (som subjekt) som 
bärare av det normativa, det vill säga de kännetecken och förhållningssätt som 
kopplas till kategorin kvinna. 

I förhandlingar som är relaterade till ”etnicitet”/kulturskillnader värderas 
väst emellanåt positivt, men den kategoriala skillnaden mellan väst och öst 
kvarstår. Kritik som riktas mot öst handlar om återvändandet till det förflutna, 
till ökenfäderna. Men ingenting i förhandlingarna ändrar kategorin östs priori-
tet över väst. Kännetecken som knyts till öst kvarstår som normativa, men 
”österlänningen” som subjekt saknas bland skribenterna. Det beror på diskur-
sens orientalism. Genom Pilgrims föreställningar etableras västerlänningen 
(som subjekt) som bärare av det normativa. 

När det gäller förhandlingar relaterade till kategorin klass handlar dessa 
främst om innebörden i ”fattig”. Att vara fattig knyts starkt till avsaknad av 
ekonomiska resurser. Men det kan också innebära avsaknad av mening, hopp, 
tröst och styrka. I det senare fallet är det inte nödvändigt att avsäga sig eko-
nomiskt kapital, utan ett fullgott alternativ är att anamma samma förhåll-
ningssätt som fattiga. Att inneha litet ekonomiskt kapital är emellertid fortfa-
rande idealt, eftersom det underlättar andlig mognad. Idén är att litet ekono-
miskt kapital gör stort kulturellt kapital möjligt på ett särskilt sätt. Denna 
åtskillnad mellan dessa former av kapital, kräver emellertid ett visst mått av 
ekonomiskt kapital. Genom föreställningarna i Pilgrim etableras den rike (som 
subjekt) som bärare av det normativa. 

På det här viset ger disciplinen för andlig fördjupning inte bara mening till 
kategorin och fenomenet andlig mognad, utan också till kategorierna man, 
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kvinna, öst, väst, fattig och rik, och hur de ska länkas tillsammans. Tolkningen 
av dessa kategorier är därför ett nödvändigt villkor för andlig mognad. Disci-
plinen är könad, ”etniskt” märkt och del av en klasstruktur. 

Det normala tar form genom normaliseringsprocessen där sociala kategorier 
länkas till diskursens övriga kategorier. I denna kreativa och performativa pro-
cess etableras diskursens andliga subjekt. Denna process visar på vägledarens 
skicklighet: vägledaren måste känna till meningen både hos diskursens specifi-
ka kategorier och hos de sociala kategorierna, samt hur de ska länkas samman 
för att utföra andligheten på rätt sätt. 

I diskursen Pilgrim strålar de sociala kategorierna på det här viset samman i 
en enda subjektskonstruktion i normalitetens mitt: den västerländske rike 
mannen som andligt subjekt. Det är detta subjekt som rörelserna i diskursen 
och disciplinen har som sin förutsättning och effekt. Detta subjekt är diskur-
sens produktiva resultat. För detta subjekt är disciplineringen en befrielsepro-
cess – det är så individen når frihet genom djup andlighet. 

Sociala kategorier som ideologiska föreställningar styr vilka normer som är 
riktiga, som i sin tur styr vad som kan sägas, av vem och varifrån det kan sägas. 
Dessa idéer påverkar både kunskapen och den diskursiva sanningen i Pilgrim 
på ett fundamentalt sätt. Biblioteket är könat: det återspeglar mäns åtrå efter 
kvinnors uppfattade närhet till Gud. Biblioteket är ”etniskt” märkt: det åter-
speglar västerlänningens längtan efter östlig andlighet och dess uppfattade 
ursprunglighet. Biblioteket uppvisar en klasstruktur: det återspeglar de rikas 
strävan efter den fattiges bildande attribut. Pilgrims textyta är på ett genom-
gripande och omfattande sätt genomsyrad av orientalism. 

Andlighetens ordning 
Avhandlingen tog sin utgångspunkt i frågan om det existerar ett samband 
mellan ett normalt svenskt andligt sammanhang och mer extrema former av 
andlighet. Det är viktigt att understryka att om det finns ett samband ska det 
inte uppfattas som en orsaksrelation. Om det existerar en betydelsefull länk, 
återfinns den på en strukturell nivå. Den här studien tyder på att föreställ-
ningar om andlig mognad i en normal kristen kulturell och intellektuell om-
givning, liksom föreställningar om motstånd till en postmodern värld och 
samhällets förflackning, skulle kunna ha en struktur som återfinns också i mer 
extrema kristna sammanhang. Denna struktur är dessutom just det som upp-
fattas som problematiskt i dessa extrema exempel. 

Tal om ”originaltexter” är till exempel en viktig del av Åke Greens predi-
kan. Det är det också i normal andlighet, vilket Pilgrims anspråk på ursprung 
och därmed också äkthet visar. Detta är ett sätt att legitimera diskursens tolk-
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ning. En förutsättning för anspråket är kommentarprincipen: det är möjligt att 
dra fram guldet från historien utan att säga något annat än texten. 

Många blev förvånade över medlemmarnas totala underkastelse till ledarna 
i Knutbyförsamlingen. Men granskningen av Pilgrim har visat att överlåtelse 
och lydnad är viktiga delar av lärjungaskapet. Att överlämna kontrollen liksom 
självförståelsen är del av disciplineringen. Det är så diskursens kunskap realise-
ras och reproduceras. Detta är innebörden i överlåtelse; det är inte något som 
pågår medan man talar om Gud. Detta är andlighet. Överlåtelsen till någon 
som vet mer, är överlåtelse till Gud, är tro, är dygd och andligt genombrott 
genom språkets performativa kraft. 

Det är så här som kristen andlighet möjliggörs enligt Pilgrim. Det är så här 
en ordning av föreställningar, ting och kroppar skapas. Det är så här en struk-
tur tar form där var och en vet sin plats och sina plikter. Utifrån detta föds 
kärlek, omsorg, omtänksamhet, fasthet och målmedvetenhet. Sett ur det här 
perspektivet är det fullt möjligt att förstå det extrema i ljuset av det normala. 
Det finns strukturella likheter mellan det extrema och det normala. De olika 
diskurserna delar en andlig struktur som ”kräver” underkastelse, skapar plikten 
att vara skicklig eller andligt fördjupad, och som gör omsorg möjlig. 

Kristna som kritiserar extrema former av kristen tro kritiserar därför också, 
åtminstone i viss omfattning, logiken hos sin egen andlighet. Det som betrak-
tas som problematiskt i mer extrema former av andlighet, återfinns i normal 
svensk kristen andlighet som till exempel tidskriften Pilgrim. Det extrema 
dväljs i det normala och det normala dväljs i det extrema. Som en konsekvens 
är det inte alltid så lätt att säga vad som är normalt och vad som är extremt. 
En diskurs som tycks vara ett berättigat motstånd mot en förytligad livsstil, 
och därför också som äkta och efterlängtad, är genomsyrad av maktstrukturer 
som kan missbrukas. Det finns en fordran som tycks svår att undgå som kris-
ten i Sverige i dag: andlighetens ordning och dess (för)tryck. 

 



  

9 Summary 

The Order of Spirituality 
A discursive reading of the magazine Pilgrim 

What has power got to do with spirituality? The answer depends on how you 
define power and how you define power spirituality. Two quite recent inci-
dents in Sweden have prompted an examination of the relation between 
them. First the controversial preaching of a Pentecostal minister called Åke 
Green, and secondly the murder of a minister’s wife in a secterian congrega-
tion in a small village called Knutby. In both cases it was power that was at 
stake although in different ways. Green condemned homosexuality, both as a 
phenomenon, which according to him threatens to ruin society, and as a dis-
position, which renders a person unspiritual. According to Green, to be spiri-
tual person you have to be heterosexual. In Knutby we witness another way 
of exercising power. In the Knutby-congregation certain persons were selected 
as ministers, and the congregation was required to obey them strictly. One of 
the members, Sara Svensson, did so in a way that actually led her to murder 
one person and attempt to murder another. 

Both of these examples of exercising spiritual power are notorious and ex-
treme. Christian spirituality does not usually attract so much attention as in 
these cases. Nevertheless they are interesting because both cases were dis-
cussed in terms of how power is exercised. These incidents are also interesting 
because they appear to say something about the risks of spirituality in general. 
This thesis takes its point of departure in the quest for a connection between 
“normal” and “extreme” forms of spirituality. As a way of considering that 
problem, I will study a “normal” spiritual context in the Swedish setting, and 
try to uncover some internal problems in its discourse, which might shed light 
on my question. More precisely, the object of this study is the Christian 
magazine Pilgrim. A magazine for spiritual guidance, which has as its focus the 
promotion of spiritual education. 
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Point of departure and task 

The Christian magazine Pilgrim started in 1994 and has become an important 
advocate of Christian spirituality in Sweden. This has happened in two ways. 
First it has been welcomed as a needed voice that criticizes both society and 
the church for being half-hearted and superficial. The magazine, and the spiri-
tuality it puts forward, have thus gained a good reputation amongst Christians 
of various denominations. Due to that, and secondly, Pilgrim has become an 
important voice in the debate about putting Christian spirituality into prac-
tice. In other words, it is part of a certain normality, but also normative and 
regulative for debates about spirituality. 

The thesis is a critical investigation of the magazine and its notion of spiri-
tuality over a period of twelve years. In relation to that, power is conceptual-
ized both as a productive and as a repressive force. Questions that guide the 
investigation are: Which are the fundamental ideas of spirituality in the maga-
zine? How is spirituality conceptualized? How can someone be spiritual due 
to the ideas? Which are the bodily norms which are assumed when it comes 
to gender, sexuality, ethnicity and class? Which connections between the 
normal and the extreme in contemporary Swedish spirituality can an investi-
gation of Pilgrim as an example of “ordinary” spirituality reveal? 

The work is carried out as a discursive reading of Pilgrim with the help of 
Michel Foucault and his notion of “discourse”. Furthermore some of the in-
sights from the feminist discussion on so called “intersectionality” are used to 
widen the methodological scope. More specifically, I chose to approach the 
magazine as a single textual surface. Hence the subtitle: “a discursive reading 
of the magazine Pilgrim”. “Discursive” means “lengthy”, as well as “logical”, 
and my analysis thus includes material which might not seem essential to 
what is being written about (in this case – peripheral material such as adver-
tisements), and, secondly also offers a reading which makes a meaningful 
order out of all these different dimensions and their relations. 

Theoretical approaches and definitions 

“Discourse” is here understood as an institution of knowledge. It produces and 
reproduces information as true knowledge. The search for knowledge is always 
also a search for the truth. A discourse appear when different discursive 
events refer to the same object and share the same style (notions, world view, 
patterns of behavior) and support same strategies or patterns (to reach a spe-
cific goal). Pilgrim has become a discourse in this thick sense by extending the 
spirituality proposed by the magazine through actual events, such as retreats, 
lectures and different kind of courses. However, only the actual magazine, its 
text surface, will be investigated, as the central normative function of the 
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entire discourse of Pilgrim. In the thesis the magazine is described as a dis-
course, even though it in a sense could be characterized as a discursive source. 

A discourse regulates what one can say in a particular context. It brings or-
der to the chaos of discursive possibilities. Foucault points out three different 
kinds of discursive rules: outer excluding, inner excluding and those which 
categorise subjects. In this work, two forms of the rule of outer excluding are 
operative: dividing in two parts where one is accepted and the other rejected and 
dividing between truth and falsehood. 

Two forms of inner exclusion are operative as well: the principle of comment 
and the discipline. The principle of comment does function as a way of sorting 
and choosing among different texts, and as a way of organizing and putting 
meaning in to a text. This rule is important to establish the discourse stable 
and legitimate. The discipline is understood as a unity, which consists of a 
defined object (what should be studied – i.e. spiritual maturity), some meth-
ods (asceticism, spiritual guidance), a horizon of theories (the knowledge and 
truth of the discourse) and some strategies (how the methods are performed). 
This rule puts subjects in a predefined position within the discourse, which 
means that it will not be enough just to say the truth. One has to say it from 
the right position and in the right manner as well. 

Finally two of the rules which Foucault analyzed as functioning to catego-
rise subjects are operative. One of them is doctrine, which makes community 
possible but also excludes subjects which do not agree to the doctrine. The 
last rule is social appropriation. This rule concerns the way a discourse makes 
itself available to potential members. Not everybody who wants to be a part 
will probably be able to appropriate the style of the discourse, but different 
kind of social events might do it more easily. 

The rules of the discourse make it possible to investigate and describe Pil-
grim as a discourse. By studying discursive strategies it is possible to describe 
which subject positions the discourse creates. Strategies are the ways to real-
ize, or materialize, the discourse through subjects. Strategies make it possible 
for individuals to become spiritual, and to appear spiritual in very specific 
ways. When an individual is identified with (connected to) a position the 
subject is constructed. Subject positions are in other words possible positions 
for individuals to identify with, but the subject is not constructed before such 
identification actually takes place. In the thesis this differentiation between 
subject position and subject construction is essential. “Pastoral power” is one 
of the strategies that will be investigated in Pilgrim. The other is “self-
hermeneutic”. Together these strategies constitute the method “spiritual guid-
ance”. 

“Intersectionality” is a notion which was invented by Kimberlé Williams 
Crenshaw in 1989. The notion has been created as a way to emphasize the 
complexity of power relations. It has been interpreted differently by different 
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theorists and used different due to discipline. In this thesis intersectionality 
draws the attention to specific categories in Pilgrim: gender, sexuality, ethnic-
ity and class. These categories are not understood as predefined, they rather 
get their meaning through connections with other vital categories within the 
discourses. The study asks how these four social categories, out of their signi-
fication, makes possible different subject positions in the centre of normality. 

The discourse of Pilgrim 

The discourse of Pilgrim exists as a circular movement: 

 

Figur 8: The Pilgrim discourse 

Pilgrim distinguishes itself from the supposed meaninglessness of the present 
secular context, but also the incapability of traditional churches to do some-
thing about this. The contemporary human being is faced with relativity, 
which makes her feel lost. What contemporary society and church offers can, 
therefore, be described as a false life. Through different explicitly delimitations 
the magazine describes both the Swedish society and its churches as secular-
ized, materialistic, lacking moral norms and stuck in a far reaching individual-
ism. 

In light of this image of the “false” life of most of the Swedish people, the 
magazine’s own alternative appears as an attractive counterpoint. The maga-
zine projects a subject ideal, the God-lover, which is characteristic of the ulti-
mate way of life. At several points the God-lover stands up against what the 
magazine find to be troublesome in the contemporary situation: the God-
lover verbalizes and realizes in life the criticisms of superficiality and material-
ism, such persons find and create deep community, they love the church but 
refuse to agree with compromising its ideal. 

Delimitations 

The principle of comment 

The God-lover 

Texts 

The knowledge /  
truth of the discourse 

The library 
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The magazine consists of texts of the God-lovers. In that sense Pilgrims 
main task is to identify God-lovers and so be able to collect texts of them for 
the magazine, to be a kind of library. Most of the texts are extracted out of 
the bible itself. But there are other texts which are as important as the bible, 
for instance the texts of and about the desert fathers. This shows that history 
is of great importance to the magazine. According to Pilgrim itself, there are 
two main reasons for this. First of all: once there was a true and genuine spiri-
tuality flowing trough Christianity. It ceased when the church was divided in 
east and west. Secondly: since the present culture of plurality in certain ways 
resembles this “golden age” of Christianity, the magazine concludes that we 
have all reasons to restore this kind of spirituality. As such, history legitimates 
Pilgrims form of spirituality. The legitimacy is appropriated through the no-
tion of “origin”: by rooting the magazines talk about spirituality in the desert 
fathers – “the origin” – its spirituality proves itself to be true. 

While the identification of the God-lovers is fundamental for choosing 
among texts, the rule which makes the sorting possible is the principle of com-
ment. By commenting some texts, but not others, it will be clear who the 
God-lovers are – those whose texts actually are commented. But the principle 
of comment does also sort within texts. By emphasizing some parts, but not 
others, of a text and by interpreting these parts, a meaningful order is con-
structed out of something quite fragmentary and otherwise incomprehensible. 
One of the purposes of the magazine is emerging through this: fragments of 
texts and their comments together make up a library. In the same movement 
the contemporary writers takes shape as God-lovers. 

The knowledge that Pilgrim makes possible is a knowledge that comprises 
three parts: the doctrine of the God-lovers, the doctrine of spiritual maturity 
and knowledge of spiritual practice. Doctrine is the rule that creates commu-
nity, and at the same time regulates subjects. To be accepted as a writer in the 
magazine you have to accept these doctrines. The discourse makes itself more 
available to readers through processes of socialization in retreats, lectures and 
different kind of meetings offered by the magazine. 

But the magazine does not only offer knowledge about what it means to be 
a human and Christian today, it also offers the truth. However, criteria for 
truth are intertwined in the knowledge that the discourse produces: the God-
lovers proves the spirituality to be true and genuine, but the God-lovers is 
also part of the knowledge which is produced. Even in this respect, then, the 
discourse is a circular movement. 

The discipline for spiritual growth 

Throughout this investigation, the discipline that materializes, or realizes, the 
discourse through subjects is called “the discipline for spiritual growth”. The 
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discipline’s main object, or phenomenon, is spiritual maturity. This phe-
nomenon is described as an individual journey “inwards” and through dark-
ness. The goal is union with God or the appropriation of God-knowledge. 

Two methods for reaching the goal are highlighted in the discourse: asceti-
cism and spiritual guidance. Asceticism has a twofold meaning: as the tradi-
tional way of fasting, vigilance and celibacy, and as taking time for some of 
the methods in the discipline. Both ways involve renunciation. Asceticism 
involves chosen suffering, physically and mentally. In this way the vices are 
combated and the virtues are reinforced. The ultimate goal of asceticism is 
the death of the ego. Then God can fill the space and it becomes possible to 
“unite with God”. 

The second method is spiritual guidance. This method involves two per-
sons, a “mentor” and a “disciple”. The mentor is necessary for the growth in 
spiritual maturity. Not the least when the way becomes dark for the disciple. 
Spiritual guidance contains a moment of confession. The disciple has to con-
fess, not his/her belief or sins, but who he/she is. Spiritual guidance also con-
tains a moment of advice. The mentor gives guidance in relation to the disci-
ple’s confession. 

Two strategies compose spiritual guidance: pastoral power and self-
hermeneutic. Pastoral power is a strategy which consists of surveillance and 
governing. Pastoral power is the power of the shepherd. By collecting infor-
mation on each individual, and by having knowledge of the terrain, the men-
tor is able to guide the disciple on the right way. The mentor guides with care 
and plainness. This strategy creates two subject positions: the mentor position 
and the disciple position. 

As already mentioned, the mentor position is characterized by surveil-
lance/supervision, both over the terrain and the disciple. The position is also 
connected to having control and knowledge. The construction of the coun-
selor is further characterizing the position by being an example, having ex-
perience, being faithful, being good in judgment, able to meditate and con-
template. The disciple position is marked by a fragmentary gaze, being out of 
control, having a small amount of knowledge, handing over oneself and being 
obedient, by longing, thirst, willingness to give up ones right to interpretation, 
willingness to examine oneself, faithfulness and perseverance. 

Self-hermeneutics is about interpreting oneself. Where do ones thoughts, 
feelings and motives come from, God or Devil/ego? Through the reciprocal 
action of examining oneself and confessing the disciple digs deeper down into 
him/herself until his/her true identity is revealed. In this way the strategy of 
self-hermeneutics support the strategy of pastoral power. But there is more to 
the process of self-hermeneutics: the disciple integrates the mentor within 
him/herself gradually. Then the disciple position is changed and also become 
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characterized by self-control and knowledge about non-knowledge (knowing 
that he/she does not have the knowledge of the discourse). 

The strategy of pastoral power is thus fundamental to the discipline, since 
the performance of pastoral power is necessary to create the position of men-
tor and disciple. Through the strategy a normalization process is taking place 
and normality is produced. This can be shown by the following figure: 
 

 

Figur 9: Disciplining the individual 

The counselor observes the pilgrim (1 Observation) by listening, watching 
and “feeling” the person. The observations are documented (2 Documenta-
tion). Out of the documentation, which includes the texts of the God-lovers, 
norms and categories are extracted (3 Norms and categories). Examples of 
categories in the discipline for spiritual growth are spiritual maturity, faithful-
ness, and union with God. By categorizing the individual through the catego-
ries of the discourse, knowledge and truth about the individual will appear (4 
Knowledge/truth about the individual). By applying the norms of the docu-
ments it is possible to make normalizing judgments of the individual, to make 
him/her adjust to the discourse (5 Correction of the individual). The docu-
mentation of the God-lovers is the connection between the discipline and the 
discourse. 

The relation between the discipline for spiritual growth and the discourse 
of Pilgrim can also be described in following way: 

2 Documentation

5 Correction of 
the individual 

1 Observation 

3 Norms and 
categories 

4 Knowledge/
truth about the 

individual

The knowledge 
/ truth of the 
discourse 
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Figur 10: The relation between the discipline and the knowledge/truth of the dis-
course 

Out of the knowledge and the discursive truth (1 The knowledge / truth of 
the discourse) comes the phenomenon and the goal that the discipline sup-
ports and wants to facilitate. The phenomenon in the discipline is spiritual 
maturity (2 The phenomenon spiritual maturity). The methods for reaching 
the goal that are provided by the discipline are asceticism and spiritual guid-
ance (3 Asceticism & spiritual guidance). Spiritual guidance is constituted by 
the strategy of pastoral power and self-hermeneutics (4 The strategy of pas-
toral power & self-hermeneutic). Both these strategies create the position of 
the mentor and the disciple (5 The position of the mentor & the disciple), 
even though the strategy of pastoral power precedes self-hermeneutic. The 
positions tell how individuals ought to feel, think and behave. When indi-
viduals are identified with the positions, the subject counselor and pilgrim are 
constructed (6 The construction of the counselor & the pilgrim). 

The signification of social categories 

A presupposition of the study is that social categories do play a role in con-
structing the spirituality of the discourse. The question is not if, but what role. 
What functions do gender, sexuality, ethnicity and class have? 

When it comes to gender there is an institutional support for the category, 
individuals are directly assigned this category. That is the case in relation to 
some retreats related to Pilgrim: there are specific retreats for men and spe-
cific retreats for women. Different retreats for different genders show that the 
category gender does have distinctive role in the spirituality on the institu-
tional level. But gender has an even more significant function on the represen-
tational level. 

1 The knowledge / truth 
of the discourse

2 The phenomenon 
spiritual maturity

3 Asceticism & 
spiritual guidance 

5 The position of the 
mentor & the disciple

6 The construction of the 
councelor & the pilgrim 

4 The strategy of pastoral 
power & self-hermeneutic
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Significations which are connected to the category “woman” are: courage 
to leave out oneself, courage to lose oneself, intimacy, nakedness, surrender-
ing of oneself, intuition, wisdom, judgment, witticism, warmth, intelligence, 
seeing, encompassing and an ability to chose the right priorities. Implicitly 
there are also emotional, listening and willingness to set oneself aside. In 
comparison, the category “man” has the following significations: need to com-
pare, instinct of competition, intelligence, rationality, ability to pose straight 
and deep (that is important) questions, extroverted, self-centeredness, ability 
to sort between facts, cultivation, absence and resolution. 

The relation between the categories “woman” and “man” is defined by het-
erosexuality, as it is described in the bride of Christ metaphor which fem-
inizes humanity in relation to God. In the dramatic, heterosexual marked, 
relation between the man and the woman, the man come forward as active 
with a wish to “conceive” the women. The woman at her part comes forward 
as the one who needs this activity to be “saved”. Homosexuality does exist in 
Pilgrim, but mainly as a problem to be handled. This problem is mainly han-
dled in two ways. Either to handle it by interpreting homosexuality out of 
heterosexuality, as when Aelred of Rievaulx’s warmness and sensitivity con-
nects him to the category women, or to handle it by taking the vow of celi-
bacy. 

Categories which relate to “ethnicity”/culture difference are two in Pilgrim: 
the west and the east. In the discourse the west is pictured as a contrast to 
eastern Christian tradition, and not to east in general. Signification of the 
category “west” are: theorizing, technique-centering, to master language, rich-
ness of ideas, critical attitude, focusing on advices, need-oriented, need of 
control, intellectual curiousness, stuck in interpretations, entertaining pictures 
of God, objective view of knowledge, dualistic view of the human. The cate-
gory “east” is signified by: bodilyness, sensuality, richness of emotions, sim-
plicity, harmony, peacefulness, dynamic view of human, comprehension of 
processes, total view, greatness, generosity, embracing, consciousness of sin, 
sorrow, passion, courage, strong personality and originality. 

The relation between the categories “west” and “east” in Pilgrim can be de-
scribed as orientalism. The eastern Other is understood and defined as some-
one totally different than the western I, which is in need of a deeper spiritual 
life. Thus, in the discourse the Other is idealized and used as a prototype for 
all that is good. 

Finally, categorizations out of class in the magazine are “poor” and “rich”. 
Poverty is characterized as: short of money, hard work, strength, lack of com-
fort, dependent on others gifts, coarse in speech, absence of education. 
Wealth is associated with: money, properties, responsibility, possibility to 
choose, control, dignity, friends, pleasures, travels and to lack need of God. 
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The relation between “poor” and “rich” can be understood with the help of 
the sociologist Pierre Bourdieu, and his notion of “economic capital” and “cul-
tural capital”. Economic capital is to have wealth, and being able to manage it 
in a way that gives the wealthy person a position. Cultural capital is what has 
great value in the discourse, like experience of the dark night, in an objecti-
fied form. That is, in Pilgrims case, in text. Cultural capital does also include 
the skill to use that which has value in the discourse so as to give the person 
an influential position. With these two notions, the relation between the poor 
and the rich in the magazine can be described as follow: 

 
1. Big cultural capital and small economic capital is positive and an ideal. This 

is how spiritual models in the east are pictured. 

2. Big cultural capital and big economic capital is problematic but can be han-

dled by voluntary renunciation or through changed priorities. 

3. Small cultural capital and small economic capital does not exist in the maga-

zine other than as an instrument for the spiritual cultivation of the wealthy. 

4. Small cultural capital and big economic capital signify a false life. This is the 

difficult position that most people in the west are identified with. 

When the positions of the discipline for spiritual growth are put together with 
the significations of “woman”, “man”, “east”, “west”, “poor” and “rich” the 
outcome will be that “woman”, “east” and “poor” match with the position of 
mentor. The categories “man”, “west” and “rich” does not primarily match 
with the position of disciple, but with false life. A writer who is categorized as 
a counselor and is at the same time a rich man from the west will therefore be 
an intersectional construction filled with conflict. One way of solving that is 
to adjust oneself to the norm, for instance by giving up your wealth or con-
verting to an orthodox church. Another way is to seek to negotiate with the 
norm. 

The meaning of social categories in the discipline and the 
discourse 

There is a clear difference between the normative (the imperative) and the 
ordinary (the usually accepted) in the discourse. One way to handle that dif-
ference is, as has been said, to negotiate with the normative. This negotiation 
is studied in order to see which spiritual subjects that are reproduced in the 
discourse. 

Since the category “woman” is signified as something ideal in the discourse, 
one might think that the woman as a subject gains a privileged position. 
However, this picture is jeopardized through three trends: first, a strong het-
eronormativity, second, a trend of male homosociality and third the transfor-



9 Summary 

 

219 

mation from a pilgrim to a God-lover. The strong heteronormativity makes it 
hard for a woman to identify with the position of the mentor, since the posi-
tion is tightly connected to knowledge, cultivation and of giving advices. The 
trend of male homosociality weakens women’s positions since they do not and 
cannot belong to the community of “brotherhood”. Finally, the expected 
transformation from a pilgrim, connected with negative male significations, to 
the God-lover, connected with positive female significations, makes it hard 
for actual women since they already are connected to the female in a direct 
bodily way. In other words, it is almost impossible for at female to transform 
to the idealized female attributes of the discourse. 

But women are identified with the position of the mentor. This is an ex-
ample of negotiations of the role of the woman as a subject. It is possible for a 
woman to be a counselor, but when she is identified as one this is also spe-
cially commented to emphasize it as an exception to the rule (which identi-
fies men with the position of the mentor). Through the ideas in Pilgrim the 
man as a subject is established as carrier of the normative, that is the significa-
tions of the category “woman”. The woman as a subject may perhaps be iden-
tified with the position of the disciple: as a listening subject, dependant and 
giving up her right to interpretation. If she is not identified with this position 
she will be displaced and silently pushed out of the discourse. 

Negotiations related to the category “ethnicity”/culture difference are fo-
cused around the meaning of “west” and “east”. In these negotiations the west 
at some points is valued as something positive, but the categorical difference 
between west and east do remain. Criticism against the category east is about 
trying to return to the past, especially to the desert fathers. But nothing in the 
negotiations change the priority of the east. The normativity of the east re-
mains, but the subject from the east does not appear among the writers and 
cannot do that. This is because the orientalism of the discourse does not give 
space to the orthodox/eastern subject as such. To be open for that subject 
would require a plurality and differentiation that the discourse cannot handle. 
The category of east is ideal, but the subject from the east is absent. Through 
the ideas in Pilgrim the subject from the west is established as bearer of the 
normative. 

Finally, negotiations related to the category class are mainly about how 
poverty should be interpreted, or what it is to be poor. To be poor is strongly 
associated with lacking economic resources. But it can also be interpreted as 
lack of meaning, hope, comfort and strength. In those cases it is not necessary 
to renounce material resources, it is sufficient to appropriate the same atti-
tude as the poor. Still, to have small economic capital, is ideal since that facili-
tates growing spiritual maturity (the poor person knows his/her dependence 
on God). The idea is that small economic capital makes big cultural capital 
possible in a special and preferable way. This disengagement of the two forms 
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of capital does however require some economic capital. Cultural capital (cul-
tivation) does require some sort of material wealth. Only out of this position 
it is possible to turn poverty into a resource. This means that the real poor 
subject not is included in the discourse. Poverty is only ideal. Through the 
ideas of Pilgrim the real rich subject is established as the carrier of the norma-
tive. 

In this way the discipline for spiritual growth does not only create meaning 
of the category and phenomenon “spiritual maturity”, but also the meaning of 
the categories man, woman, east, west, poor and rich, and how they should 
be linked together. The interpretation of these social categories is therefore a 
condition necessary for growing into spiritual maturity. The discipline for 
spiritual growth way is gendered, ethnical marked and drawn into a scheme of 
class. 

The ordinary is taking shape by processes of normalization where social 
categories are linked to categories of the discourse. In this creative and per-
formative process the spiritual subject of the discourse is established. This 
shows the skillfulness of the counselor: he/she has to know the meaning of 
both the social categories and the categories of the discourse, and how to link 
them together to perform the spirituality in the right way. 

Through the process of normalization (transformation) the intersectional 
construction of the counselor as a rich man from the west does not turn out 
to be conflicting. In the process, disciplining, the signification of the ideal 
(woman, east, poor) is connected to this subject. At the same time, that 
which was not very problematic at the beginning, the construction of the 
counselor as a woman, turned out to be a conflict. The main cause for that 
was the strong heteronormativity of the discourse in combination with homo-
sociality, the meaning of transformation to a God-lover and, not the least, the 
cultivation of the man and his ability to give advices that overruled the will-
ingness to give up oneself connected to woman. The notion “cultivation” will 
therefore always be accompanied with ambiguity and hesitation when it is 
connected with women as subjects. 

In the discourse of Pilgrim the social categories in this way function to-
gether in one and only construction of the ordinary subject: i.e. the western 
rich man as a spiritual subject. It is this subject that the movements in the 
discourse and discipline have as their prerequisite and it is this subject that is 
supported. This subject is the productive result of the discourse. For this sub-
ject the disciplining is a process of liberation – that is how the individual 
reaches freedom through deep spirituality. It is an efficient subject construc-
tion in the meaning that all other subjectivities will be means to a higher end, 
but as such they will also be excluded and not treated as fully spiritual sub-
jects. The most efficient inclusion/exclusion operates on the level of gender. 
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In terms of importance, the category “class” comes next, and last the category 
“ethnicity”/culture difference. 

Social categories, understood as ideological ideas, gives validity to norms, 
which in their turn govern what can be said, who can say it, and from where 
it can be said. These ideas have great effects both on the knowledge and the 
discursive truth in Pilgrim. The “library” (its collection of texts) is gendered: it 
reflects men’s desire for the alleged closeness of women to God. The library is 
“ethnical” marked: it reflects the longing of the westerner (occidental) for the 
idealized spirituality of the east and its apprehended originality. The library 
reveals a class structure: it reflects the rich person’s strivings for the cultivated 
attributes of the poor. The knowledge and the truth of the discourse are in 
this way gendered, “ethnical” marked and part of a class strucure. What more 
is, the text-surface of Pilgrim is permeated by orientalism. 

The Order of Spirituality 

This thesis takes as its point of departure the question “is there a connection 
between ordinary Swedish Christianity and the extreme forms of various ex-
amples?”. This connection, if there is one, should not be understood as a cas-
ual relation. If there is a significant link, this should be found on the structural 
level. This study suggest that ideas about spiritual growth that flourish in an 
ordinary Christian cultural and intellectual environment, like ideas of resis-
tance against the postmodern world and society’s superficiality, might have a 
structure that can be found also in more extreme Christian contexts, and, 
more importantly, as a part of the problematic of these extreme examples. 

Talk about “original texts” is an important part of Åke Greens sermon 
against homosexuals. So it is in ordinary spirituality, which can be seen in 
Pilgrim’s claim to originality and hence also to authenticity. Something which 
is derived from an “original” text is not good per definition. But this is a way 
to legitimate the interpretation of the discourse. A prerequisite for the claims 
is the principle of comment: it can pull out the gold from the history without 
saying anything else but the text. 

In Åke Greens preaching there is an explicit link between sexuality and 
spirituality: To be spiritual is to be heterosexual. Through this talk a specific 
meaningful intersectional construction is made: the heterosexual spiritual 
subject. All other constructions are displaced out from the discourse. In the 
congregation of Knutby sexuality is woven together with spirituality in a simi-
lar way, but through another topic. In that sectarian context, the idea of the 
return of Jesus was interpreted literally and taken under consideration of one 
of the female ministers, Åsa Waldau, who understood herself as the actual 
bride. Although this particular positioning of the female pastor is complicated 
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in relation to Pilgrim’s discourse, heterosexuality is tightly connected to spiri-
tual practice in all three contexts, appearing as a fundamental trait. 

Many people were astonished when the completeness of the submission of 
the members to the leaders in the congregation of Knutby was made clear. 
But the investigation of Pilgrim has shown that important parts of the disci-
pleship consists of an idea of giving oneself over to the hands of the leader and 
to obey. To hand over control as well as self-understanding is part of the dis-
ciplining process. In this way the knowledge of the discourse can be realized 
and reproduced. This is the meaning of submission; this is not something that 
goes on while talking of God. This is spirituality. The submission is to one 
who knows more, is submission to God, is belief, is virtue and spiritual break-
through through the performativity of the language. 

The frankness which marks Åke Greens preaching, and Åsa Waldaus (in 
the congregation of Knutby) declaration of true (literal) interpretation, can be 
understood as discursive constructions created by the knowledge and the re-
quirements of faithfulness. Someone has to tell the truth about how things 
actually are. By electing oneself to truth-teller you will be able to do right 
that, you will be an expert on judging between right and wrong. The idea that 
there exist persons that speaks truer and clearer about God is part of all three 
contexts. These individuals (God-lovers) make it possible for the discourse to 
claim to knowledge and truth. 

This is how Christian spirituality is made possible according to Pilgrim. 
This is how an order of ideas, of subjects and the bodies are organized. This is 
how a structure takes form where everyone knows his/her place and his/hers 
duties. Out of this love, caring, thoughtfulness, firmness and resoluteness are 
born. Seen in this way it is definitely possible to understand the extreme in 
the light of the ordinary. There is a structural likeness between the extreme 
and the ordinary, the different discourses share a spiritual structure that “de-
mands” submission, creates the duty to be skillful or deepened in spirituality, 
and makes caring possible. 

Christian critics of the extreme forms of Christianity are also, to some ex-
tent, critics of their own spiritual logic. That which is conceived as problem-
atic in more extreme forms of spirituality, exists also in ordinary Swedish 
Christianity exemplified by the magazine Pilgrim. The extreme resides in the 
ordinary, and the ordinary resides in the extreme. As a consequence it is in 
the end not that easy to say what is ordinary and what is extreme. The point 
is, that a discourse, which seems to be a justified resistance against a superfi-
cial lifestyle, and therefore also as genuine and longed for, is permeated with 
power that has a potential to be misused. There is a demand that seems to be 
difficult to escape for Christians in Sweden today: the pressure (oppression) 
of the order of spirituality. 
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