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Abstract 

In this textual analysis I have examined the book Att följa Jesus by Ulf Ekman 

and information from Word of Life's official website. The aim of this study is to 

see how a religious leader is shaping the identity of the groups members after a 

certain pattern that differs from the surrounding, secular society. The research 

focus  of this essay includes several aspects:  how a culture is formed in a reli-

gious minority in contrast to the prevailing cultural context; how the material can 

be explained by Paul Pruyser’s theory on the psychological worlds; how what Ulf 

Ekman writes about distinguishing themselves from the environment differs from 

how other religious minority groups distinguish their identity;  and,  how the psy-

chological world, expected behavior, and context of Word of Life can be struc-

tured by Valerie DeMarinis’ model of assessment. I have placed Word of Life in a 

realistic illusionistic world developed from Paul Pruyser’s theory of psychological 

worlds. I have also used Valerie DeMarinis’ orientation model for meaning mak-

ing systems for placing Word of Life in its cultural context. The investigation re-

vealed that the group is a religious minority in Sweden. After this, I compared 

Word of Life with other religious minority groups. I chose to focus on Jewish 

identity in the American South and in Copenhagen, which showed that the indi-

viduals who were interviewed who felt that their Jewish  identities were under 

attack became defensive. Ekman, however, ordered his members to be inclusive 

but theologically conservative and to seek a counterculture existence. I placed the 

steps of ‘belonging’  into DeMarinis’ assessment model, which showed how the 

psychological world is leading up to the achievement of the expected behavior, 

and how the surrounding cultural context affects the model. 

 

Key words: Religious minority, Cultural context, Psychological worlds, Identity.  
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

Sverige anses vara ett av världs mest sekulariserade länder. Att tillhöra en bok-

stavstroende religiös grupp innebär med andra ord att tillhöra en minoritetsgrupp. 

Jag fann det intressant att reflektera över hur olika världsbilder kan samexistera i 

ett postmodernt samhälle trots att postmoderniteten som fenomen anser att ingen 

kan veta sanningen om någonting. Det är snart 30 år sedan församlingen Livets 

Ord med Ulf Ekman i spetsen grundades i Uppsala; en grupp som många till en 

början pekade ut som en sekt. Mitt i denna postmoderna samtid har Livets Ord 

fortsatt att växa till antal och expanderar fortfarande globalt.  

1.1. Syfte och mål 

Syftet med uppsatsen är att förstå vikten av att särskilja sin identitet i en religiös 

minoritetsgrupp och hur gruppens ledare styr över att denna särskiljning håller sig 

inom ramarna för vad gruppen tillåter. Målet är att analysera Livets Ords psyko-

logiska värld för att kunna placera gruppen i en bedömningsmodell för att visa hur 

gruppens tolkning av teologiska föreställningarna leder till ett beteendemässigt 

förhållningssätt till sin omgivning.  

1.2. Frågeställning 

Huvudfråga:  

 

Hur formas en intern kultur inom en religiös minoritet som kontrast till den rå-

dande kulturella kontexten?  

 

Underfrågor:  

 

Hur kan materialet förklaras utifrån Pruysers teori om de psykologiska världarna?  

 

Hur skiljer sig det Ulf Ekman skriver om att särskilja sig från omgivningen jäm-

fört med hur andra religiösa minoritetsgrupper särskiljer sin identitet?  

 

Hur kan Livets Ords psykologiska värld, förväntade beteende och kontext struktu-

reras upp utifrån DeMarinis bedömningsmodell?  
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1.3. Avgränsning 

Jag har valt att fokusera på Livets Ord då detta är en grupp som på många områ-

den markant skiljer sig från det svenska samhällets kulturella mentalitet. Materi-

alet fokuserar på Livets Ords grundare och huvudpastor Ulf Ekmans senast ut-

givna bok Att följa Jesus för att få så aktuellt material som möjligt. Att följa Jesus 

representerar därav både Ekmans och Livets Ords hållning och ger en vägledning 

i vilka föreställningar de har idag. Jag har valt att inte fördjupa mig i annan littera-

tur skriven av samma författare, dels på grund av det begränsade utrymmet för 

min C-uppsats, och dels för att jag vill kunna göra en mer djupgående analys av 

det valda materialet. För att inte bara analysera Ekmans världsbild har jag lyft in 

kompletterande information i materialet bestående av utdrag från Livets Ords of-

ficiella hemsida. Därav får jag bekräftelse att Ekmans ord väger tungt för hela 

gruppens teologiska inriktning. Materialet kommer att analyseras specifikt utifrån 

Paul Pruysers psykologiska världar samt Valerie DeMarinis modeller från tidigare 

forskning och exempel från andra religiösa minoritetsgrupper. Minoritetsgrupper-

na kommer jag endast att fokusera på två utifrån artiklar om judisk identitet på 

grund av att dessa artiklar både berör hur en minoritetsgrupp förhåller sig till sin 

omgivning och hur det interna styret försöker behålla sina säregna kultur- och 

identitetsmarkörer, vilket är relevant för min studie.  

1.4. Forskningsgenomgång 

Jag gick in i Databaser på Uppsala Universitetsbilioteks hemsida www.ub.uu.se 

och klickade mig vidare till Databaser och ATLA Religion Databas. Där sökte jag 

på "Word of life" utan att klicka i limits och fann artiklar av mindre relevans, så 

som Word of God, Livets Ord i Johannesburg och en studie om Jesus som livets 

ord i afrikanska rörelser. Jag fann även artikeln Psyciatric problems in ex-

memebers of Word of Life av Gudrun och Per G. Swartling från 1992 och artikeln 

"It seemed good to the Holy Spirit and us" : working things through at Word of 

Life Church av Jon Zens från 1984. Ingen av dem hade någon vidare länk till tex-

terna. Jag utförde samma sökningar vid flera olika tillfällen för att se om något 

nytt material tillkommit. Senaste sökningen gjordes den 29 december.  

Jag gick även in i Uppsala Universitetsbiblioteks sökmotor Primo Central som går 

igenom nationella och internationella databaser. Där sökte jag på identity, mino-

rity och groups i olika kombinationer och hittade ett par artiklar som handlade om 

religiösa minoriteter. Jag valde att fokusera på Minority Group, Majority Space - 

Negotiating Jewish Identity in a Southern Christian Context av Marianne Cutler 

från år 2006 och Religious practice and cultural politics in Jewish Copenhagen av 

Andrew Buckser från år 2003 då dessa tog upp relationen mellan minoriteter och 

relationen till det omgivande samhället. Dessa kan jag applicera på min studie för 

att illustrera hur Livets Ord, som minoritet, kan förhålla sig till sin sekulära om-

givning. Via kontakter kom jag även över en magisteruppsats i religionspsykologi 

från Uppsala Universitet om Livets Ord av Jeanette Aulén från 2011 och en av-

handling om Livets Ord av Simon Coleman från 1991.  

 

Auléns studie De känner inte oss från 2011 fokuserar på ungdomars syn på om-

givningens reaktioner på deras medlemskap i Livets Ord. Med hjälp av både enkä-

ter och intervjuer har Aulén samlat in sitt material. Intervjupersonerna har fått 

svara på frågor om vad som är centralt i deras liv och hur kontakten med utomstå-

http://www.ub.uu.se/
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ende fungerar, vilket sedan förts in i Aaron Antonovskys KASAM-skala som den 

kvantitativa delen av studien. Med hjälp av Erik H. Eriksons utvecklingsteori och 

James Marcias identitetsteori har Aulén redovisat för utvecklingsprocessen mellan 

barndom och vuxenliv samt hur identitet tilldelas eller tillverkas. Kenneth I. Par-

gaments copingteori har använts för att förstå hur mening skapas och hur stress 

hanteras. Aulén har även applicerat Valerie DeMarinis beskrivning av världsbild 

på trosmässiga strukturer och funderingar.  

Studien visade att ungdomarna påverkades av Livets Ord till den mån att de sökte 

copingstrategier inom församlingen. Sättet de hanterade kritik gick hand i hand 

med hur Livets Ord visat sig göra; genom att skydda sin tillhörighet mot kritik 

(Aulén, 2011, s. 44). Vissa avvisade kritiken som om de inte berördes av den. 

Andra vände sig till individer inom församlingen för att använda bön som co-

pingstrategi för att hantera kritiken. Aulén bedömer att ungdomarna använde sig 

av Pargaments preservation som innefattar att hålla fast vid både mål och medel. 

När själva tron ifrågasattes avvisade ungdomarna kritiken genom att anse att den 

tydde på okunskap och engagerade sig därav inte känslomässigt, alternativt sökte 

stöd inom gruppen (Aulén, 2011, s. 44). Intervjupersonerna visade sig vara en 

homogen grupp men alternativa åsikter varierade beroende på i vilken utsträck-

ning umgängeskretsen befann sig på Livets Ord (Aulén, 2011, s. 48). 

Auléns självkritiska reflektion innefattar att studien utfördes i intervjupersonernas 

skolmiljö, alltså i den egna kontexten, vilket kan ha påverkat svaren. Hon menar 

vidare att urvalet kan ha styrts av kontaktpersonen från Livets Ord som kan ha 

valt ut de bäst lämpade individerna. Dessa personer kan även ha gett svar anpas-

sade för att klara av att granskas av kontaktpersonen (Aulén, 2011, s. 51). 

 

Simon Coleman gjorde 1991 en analys av artikelmaterial som behandlade oron för 

Livets Ords framfart. Studien, som finansierades av Svenska kyrkan, publicerades 

i Tro och tanke under rubriken Livets Ord och det svenska samhället (Coleman, 

1991, s. 35). Han skriver att gruppen många gånger kommit att identifieras med 

Ulf Ekmans person i pressen. Enligt en teori om pressen som ”auktoriserade  ve-

tare” beskriver han hur media kan karaktärisera en grupp som ett hot mot ord-

ningen. Ett skeende som rycks ur sitt sociala sammanhang avkontextualiseras och 

hamnar hos en grupp det inte är avsatt för. Coleman menar att detta hände när 

pressen tog situationer som medlemmarna ansåg vara frihet och definierade dem 

som uteslutande fanatiska (Coleman, 1991, s. 43). Coleman skriver vidare att le-

dare i sin tur kan omdefiniera vanliga begrepp för att de ska passa in i gruppens 

ideologi. Han menar att ordet frihet istället får innebörden att uppnå självförverk-

ligande genom att lyda Gud och acceptera Livets Ords lära (Coleman, 1991, s. 

46). Coleman beskriver Livets Ord som både deltagare av och föremål för debat-

ten (Coleman, 1991, s. 51). Han jämför vidare Livets Ord med den tidiga Pingst-

kyrkan i Sverige och kommer fram till att de skiljer sig på många punkter (Cole-

man, 1991, s. 57). Han jämför även med USA och menar att Livets Ord, trots lik-

heter med den amerikanska kristna högern, ändå har mer gemensamt med de nya 

religiösa rörelserna för att de varken lyckats få sympatier på gräsrotsnivå eller 

samarbeten med icke-religiösa etablissemang (Coleman, 1991, s. 65). Här bör 

påpekas att studien gjordes år 1991 och inte är helt lämpas för att ge en uppdate-

rad bild av Livets Ord i dagsläget. Coleman kommer fram till att staten inte vidta-

git åtgärder mot Livets Ord trots att gruppen pekats ut för att vara ett hot mot in-

dividens psykiska integritet. Detta för att inte riskerar att utföra religiös diskrimi-

nering. Han menar också att Livets Ord för ovanlighetens skull berör både indivi-
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dens integritet och samhället i stort trots sin blygsamma proportion till samhället 

(Coleman, 1991, s. 65). Han skriver också att det är svårt att avgöra vilken bety-

delse Livets Ord kommer ha i framtiden med tanke på att församlingen vid skri-

vande stund inte funnits speciellt länge (Coleman, 1991, s. 67).  

 

Marianne Cutlers etnografiska studie Minority Group, Majority Space - Nego-

tiating Jewish Identity in a Southern Christian Context från år 2006 visar att judar 

som upplever sig som främlingar i den amerikanska söderns kristna kontext an-

vänder sig av olika metoder för att försvara sin identitet. Bland annat genom att 

avlägsna sig från sina kollegor eller sin arbetsplats, att använda humor och ironi 

för att kommentera andra människors okunskap samt att aktivt engagera sig i att 

informera sin omgivning om judendomen vid de tillfällen där okunskapen får ett 

nedvärderande uttryck.  

Andrew Bucksers antropologiska studie Religious practice and cultural politics in 

Jewish Copenhagen från år 2003 redovisar för hur den ortodoxa interna gruppen 

har ett övertag över den liberala gruppen när det kommer till att bevara den ju-

diska identiteten. Både när det kommer till hur det judiska församlingslivet funge-

rade genom att styra de sociala aktiviteterna och hålla kontakten med utomstående 

institutioner, och för hur det omgivande samhället ser på dem genom att ha före-

träde till det kulturella religionsförmedlandet.  

1.5. Material 

Mitt material består av boken Att följa Jesus av Ulf Ekman, vilket är en pri-

märkälla, och information från Livets Ords hemsida.  

Huvudmaterialet utgörs av boken. Boken valdes för att den är aktuell och skriven 

av gruppen mest kända representant. Men även för att den redovisar för Ekmans 

åsikter kring "lärjungaskap, församlingen och nästa generation", något som jag 

finner intressant för frågeställningen. Han skriver bland annat om vikten av att ge 

upp sina egna ambitioner i livet för att leva ett kristet liv, hur en församling skapar 

en egen kultur och hur man ska efterlikna andliga förebilder i församlingen. Hem-

sidan valdes för att den fungerar som Livets Ords ansikte utåt och står därför för 

kontakten med samhället. Här kommer jag att plocka ut information kring Livets 

Ords teologi och uppbyggnad samt Ekmans roll.  
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Kapitel 2 Teori 

I detta kapitel kommer jag att presentera de teorier som jag ska använda i min 

undersökning. Jag kommer först och främst att redovisa för Pruysers psykologiska 

världar eftersom denna teori kommer att ligga som grund för att kunna förstå Li-

vets Ords världsbild, därför behöver jag även börja med att presentera Freuds ori-

ginaldefinition av weltanschauung.  

Vidare har jag använt två artiklar av DeMarinis som handlar om svensk kulturell 

kontext för att senare placera Livets Ord som en minoritetsreligion i det svenska 

samhället. Jag har även använt mig av två artiklar skrivna av Cutler respektive 

Buckser. Artiklarna handlar om judar som minoritet i andra kulturella kontexter 

och min ingångsvinkel på denna forskning kommer beröra just fenomenet minori-

tetsreligioner. Den bedömningsmodell av DeMarinis som jag beskriver allra sist 

kommer att användas i analysen för att placera mitt resultat i en greppbar modell 

av kopplingen mellan världsbild och förväntat beteende. Arbetsmodellen förklarar 

hur min undersökning kommer gå till väga och hur teorierna hänger ihop.  

2.1. Psykologiska världar  

Jag kommer att använda Pruysers teori om olika psykologiska världar. Dessa 

världar är den autistiska och den realistiska världen med den illusionistiska värl-

dens som brygga. För att förstå varför Pruyser ville ha en illusionistisk värld mel-

lan den autistiska och den realistiska världen måste vi gå ett par steg tillbaka och 

se på hur tidigare forskare tänkte om världsbilder, livsfaser och övergångsobjekt.  

2.1.1. Världsbildsdefinition 

Alla har en världsbild, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Freud, psyko-

analysens grundare, definierade termen weltanschauung som koncept. I "The 

Question of a Weltanschauung" (1933) beskrev han en världsbild som "an intel-

lectual construction which solves all the problems of our existence uniformly on 

the basis of one overriding hypotesis...". Vår världsbild svarar alltså på alla våra 

frågor om den mänskliga existensen. 

Världsbilden formas redan från födseln och Freud delade in dem i två grupper: 

troende och icke-troende; de som har en spirituell världsbild och de som har en 

materiell världsbild. Vi bildar tidigt våra antaganden om universum som en slump 

och att vår existens är en tillfällighet eller att det finns en intelligens bakom uni-

versum och att vår existens har ett syfte. Båda dessa antaganden förutsätter en 

övertygelse. Freud skrev om den vetenskapliga världsbilden som innehållande all 

kunskap om universum, baserad på forskning. Han ägnade mycket tid åt att ställa 

den mot den spirituella världsbilden för att jämföra dem med varandra (Josephson 

& Peteet, 2004, s. 3-4). Paul Pruyser utvecklade senare teorin om psykologiska 
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världar som ett svar mot Freuds teorier om religion, illusion och primär- och se-

kundärprocesser.  

2.1.2. Bilder och föreställningar  

När Pruyser skriver om religion använder han ett par nyckeltermer. Han beskriver 

bilder (image) och föreställningar (imagination) som mångfacitterade då de inne-

håller bilder från den yttre världen som påverkar det mänskliga sinnet, sinnet som 

på egen hand skapar bilder och kulturen som bidrar med bland annat konst, musik, 

litteratur och religion, som bidrar med symboler som förts vidare via generationer 

(Pruyser, 1983, s. 2-3). Cetrez, som använt sig av Pruysers teori, tillägger att vi 

föreställer oss bilder för att söka mening och skapa en verklighet genom kulturen 

(Cetrez, 2005, s. 114). 

2.1.3. Övergångsfasen  

Redan från spädbarnstiden sker en internalisering, menar Pruyser. Till en början 

har barnet ingen anatom uppfattning av sig själv som egen individ utan är i sym-

bios med modern. Detta kallas för den autistiska fasen. Ju mer distanserad modern 

är desto mer betraktar barnet henne som ett objekt istället för en enhet (Pruyser, 

1983, s. 45-46). Andra människor upplevs också som objekt och dessa personer 

hjälper barnet att tolka den externa världen; den realistiska sfären (Cetrez, 2005, s. 

115). Freud skrev om primär- och sekundärprocess där barnet måste ta sig från 

den autistiska världen och till fullo träda in i den realistiska världen för att växa 

upp; att fantasin måste ge vika för verkligheten (Pruyser, 1983, s. 60-62). Detta är 

en del av teorin som Pruyser förhöll sig kritiskt till. Han använde sig av Winnicott 

för att förklara hur barn använder sig av övergångsobjekt för att skapa sig en egen 

identitet. Detta sker i en övergångsfas där barnet fäster sig vid ett objekt i omgiv-

ningen som genast blir dennes personliga ägodel att övervaka, ta hand om och 

uppskatta. Det kan vara en nalle, docka, filt eller andra ting som fungerar som en 

symbol för utvecklingen av ett självständigt jag. Eftersom objektet såväl är ett 

fysiskt ting som det står barnet nära representerar det både den yttre och den inre 

världen, vilket skapar en brygga mellan dem. Resten av familjen förstår att det 

inte går att ta objektet ifrån barnet hur som helst. De lär sig istället att spela med i 

barnets lek och behandlar objektet som en levande individ. Övergångsobjektet är 

inte vilket objekt som helst utan når näst intill helig status för barnet i en rituali-

serad process av fantasi. Objektet är därför även en illusionistisk övergång som 

förbereder barnet på att komma underfund med kulturella uttryck som konst och 

religion och genererar ett förgrundsbeteende till idéer och ritualer längre fram i 

livet (Pruyser, 1983, s. 57-60). Pruysers idé var att interna objekt färdas mot ex-

terna objekt genom transcendenta objekt; ett övergångsbjekt.  

2.1.4. De tre världarna  

Istället för att endast ha två faser; den autistiska och realistiska, menade Pruyser 

att det finns en illusionistisk värld som går in i både den autistiska och realistiska 

världen för att skapa en balans mellan det inre och det yttre. Det är denna balans 

som måste uppnås för att förstå de religiösa symbolerna.  
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2.1.4.1. Den autistiska världen 

Detta är en privat värld som innehåller interna objekt, drömmar, hallucigena 

önskningar, själviska behov, allsmäktigt tänkande och otyglad fantasi (untutored 

fantasy). Här förklaras drömmar genom att översätta erfarenheter från primärpro-

cessen till sekundärprocessens språk, vilket är svårt att kommunicera. Människor 

som i vaket tillstånd befinner sig i primärprocessens aktiviteter upplevs ofta som 

förvirrade eller psykotiska (Pruyser, 1983, s. 64-65).  

2.1.4.2. Den realistiska världen 

Detta är en offentlig värld som innehåller fakta, sunt förnuft, världsanpassat språk 

och benämnbara objekt, enheter och händelser samt kamp om överlevnad. Den 

realistiska världen består av undersökande referenser som är öppna för granskning 

och bekräftelse (Pruyser, 1983, s. 64-65). För att tygla impulsiviteten i den autist-

iska världen måste det finnas en sund representation av realismen (Wulff, 1993, s. 

140). 

2.1.4.3. Den illusionistiska världen 

Pruyser ville bryta dominerande idéer inom psykoanalytisk litteratur om att den 

autistiska och den realistiska världen är de enda som är värda att undersöka. Han 

placerade därför den illusionistiska världen mitt emellan och menade att alla män-

niskor deltar i alla världarna, till skillnad från Freud som påstod att man lämnar 

den autistiska världen för den realistiska världen. Mellan hallucinationer i den 

autistiska världen och verkliga ting i den realistiska världen återfinnes varje kul-

turs egenheter i form av ett kulturellt arv. Mellan dröm och arbete ligger lekfull-

het, ett viktigt element i kulturen. Mellan den subjektiva fantasidrömmen och den 

objektiva varseblivningen ligger tutored fantasy, vilket innebär ordnade och struk-

turerade fantasiföreställningar. Eftersom termen är svåröversatt har jag valt att 

använda det engelska originalordet i mitt arbete. Tutored fantasy i den illusionist-

iska världen står mellan den autistiska världens otyglade, fria fantasi och avsakna-

den av fantasi i den realistiska världen.  Samtidigt som ett barn introduceras för 

konst, sagor eller religiösa berättelser ingår hen i en gemensam föreställning som 

delas och kommuniceras av kulturens anhängare. Dessa finns ofta nedtecknade 

och har en viss status. Mellan symptomen från den autistiska världen och tecknen 

från det realistiska världen ligger symboler från den illusionistiska världen. Relig-

ion använder sig av sådana symboler.  

Interna objekt inom människan är skilda från externa objekt i den verkliga värl-

den. Den illusionistiska världens objekt är däremot transcendenta objekt som var-

ken platsar i det autistiska eller realistiska. De finns bortom fantasibilder skapade i 

någons sinne och bortom greppbara bilder från faktiska enheter. En illusion är 

enligt Pruyser varken hallucination eller förnimmelse, utan unika enheter så som 

"gud" och "vackert". Det transcendenta är även laddat med symboliskt värde och 

innehåller tankar om något heligt; något ritualiserat som måste hanteras varsamt 

(Pruyser, 1983, s. 65-67). Pruyser gick därmed emot Freuds tanke om att religion-

ens styrka ligger i illusionen som påstods vara våra största och äldsta önskningar. 

Illusionen var för Pruyser ett kulturellt fenomen som innehåller en specifik lek av 

föreställningar som skapar en egen plats i den naturliga, realistiska världen. Relig-
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ionen omvandlar människans erfarenheter till en illusionistisk föreställning på 

samma sätt som konst omvandlar stimuli från både den inre och den yttre världen 

till en illusionistisk sfär som inte representerar verkligheten. Illusion blir dock 

vanföreställning när den autistiska världen gör okontrollerat intrång i tankeproces-

sen och misslyckas att prövas mot verkligheten (Pruyser, 1983, s. 164-165).  

I processering av den illusionistiska världen kan problem uppstå ifall det lingvist-

iskt symboliska och bokstavliga ting blandas ihop. Eftersom den illusionistiska 

världen är känslig måste civilisationen som helhet vara vaksam över okontrollerat 

intrång från både den autistiska och den realistiska världen (Pruyser, 1983, s. 71). 

2.1.5. Symboler  

Religionen är på många sätt ett synligt fenomen med sina tempel, ceremonier och 

skrifter, tillika sin delaktighet i politik, skolning och krig. Pruyser påstår att det 

religiösa sinnet ändå är i behov av symboler eftersom religionen befinner sig i den 

konkreta världen och använder sig av begripliga markörer som talar om en san-

ning som däremot är svår att greppa. Symboler kan därför medla mellan det syn-

liga och det osynliga. Pruyser menar vidare att transcendens och mysterium är 

kärnan av begränsade situationer och viktiga termer i studiet av religion. Person-

liga och gemensamma existentiella händelser så som födelse, död, naturkatastro-

fer, ondska, och godhet får ofta människor att inse sig begränsade i kraft, auktori-

tet och mod. Då sådana händelser även är lingvistisk svåra kan ett byte till symbo-

ler ge dem mening (Pruyser, 1983, s. 153-156).  

Symboler fungerar bäst i den illusionistiska världen men riskerar konstant att 

rubbas av den autistiska och realistiska världen. Om det autistiska tar över kan 

ritualen bli tvångsmässig och strängt utförd i rädsla att göra fel och blir en ständigt 

pågående jakt efter att fullbordas på ett tillfredsställande sätt. Ett tecken på att den 

illusionistiska världen har störts av den realistiska världen är när en religion blir 

starkt institutionaliserad och att institutionen med sin makt börjat lagstifta vissa 

attityder. Vissa ritualer blir då obligatoriska och motsträviga individer får utstå 

straff som påföljd. När lydnad mot överheten krävs försvinner fantasin och den 

illusionistiska lekfullheten blir en plikt (Pruyser, 1983, s. 172-173).  

2.1.6. Illusionistisk process 

Observationer avslöjar att barn inte har något problem att anamma religion. 

Pruyser menar att de, likt primitiva folk, kan leva med transcendens, mystik och 

gudar som heliga och ritualiserade. Men som objekt är de däremot svårare att för-

stå. Ur barndomens symboliska tänkande utvecklas senare en reflekterande för-

måga att skapa distans till objektet, skapa frågor kring det och söka efter logik i 

religionens filosofi. Fokus flyttas då från själva objektet till idén om det transcen-

denta. Den huvudsakliga överföringen av religion från förälder till barn sker via 

berättelser och aktivt deltagande i ritualer. Pruyser tar exempel från sin egen barn-

dom där det fanns böcker med bilder och poetiska formuleringar, böner med spe-

cifik rytmik och koreografi samt musik och lovsång. Han uppmärksammar en 

skillnad på hur religiösa berättelser och sagor framställs där lekfullheten blir till 

allvar (Pruyser, 1983, s. 158-160). 

Eftersom religionen guidar fantasin (imagination) finns det inget behov av att 

uppfinna en gud. Objektet Gud är inget ting bland andra ting utan har substans 
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och ger möjlighet till en vördnadsfull relation. Pruyser menar att Gud blir som ett 

övergångsobjekt som inte försvinner och heller inte stör omgivningen eftersom 

alla delar samma övergångsobjekt. I vissa fall delas det av hela kulturen genom 

ceremonier och doktriner (Pruyser, 1983, s. 162-163).  

Tutored fantasy skapas genom en illusionistisk utbildning inom kulturens ramar 

för att ge svar på existentiella frågor. Religionen är inte längre bara kopplad till 

altare och amuletter. Pruyser uttryckte sig på följande sätt: ”Det Heliga kan nu 

uppfattas i såväl dess mikroskopiska som makroskopiska storhet, i stjärnor och 

celler, i evolutionen och i sådana vackra konceptioner som E=MC2” (Wulff, 

1993, s. 140-141). Fantasin måste användas på rätt sätt i kulturen för att inte slå 

över till galenskap. För att lyckas med detta måste individen undervisas i kul-

turens symboliska tänkande. Att introduceras för en religion innebär att uppnå 

kunskap om en viss illusionistisk process. Om sinnet invaderas av den autistiska 

världen riskerar religionen att bli överdriven skrock. Det finns även en fara i att 

låta den realistiska världsbilden ta över. Dels när icke-religiösa forskare använder 

religiösa skrifter för att motbevisa dem med vetenskap och därmed missar de 

symboliska värdena som kan gå i samklang med deras egna teorier. Men även när 

institutionaliseringsprocessen som tappar den illusionistiska grundidén; den lek-

fulla attityden i den illusionistiska världen byts då ut som en strikt verklighets-

tolkning med straff mot dem som avviker (Pruyser, 1983, s. 166-167). 

Symbolismen i tutored fantasy blir då bokstavlig och tvångsmässig (Wulff, 1993, 

s. 139-140). När religiösa individer utvecklar språk och tanke till vanor kan illus-

ionistiska idéer börja tas som realistiska idéer. Fantasin kopplas bort från sin lek-

fulla miljö i den illusionistiska sfären och malplaceras i den realistiska sfären där 

de omvandlas till sanning och fakta. Religiösa påståenden blir då odiskutabla 

doktriner. När skriftlärda därefter använder doktrinerna för att skapa normer läm-

nas ingenting åt fantasin. De lär ut hur man ska inrätta sig istället för att upp-

muntra till utforskande. Argumenten skapas av tron på gudsexistensen och över-

tygelsen om doktrinernas korrekta sanningshalt som får samma logik som hos 

naturfenomen och empiriskt verifierbara metoder. Religionens mysteriska reli-

giösa objekt försvinner. Transcendens blir en intensifierad version av den äldre 

generationens övervägande makt, så som relationen mellan läraren och studenten, 

institutionen och dess medlemmar, staten och dess medborgare. Pruyser tar upp 

att användandet av dekaler med religiösa svar på är vanligt hos religiöst inlärda. 

De påstår sig veta vad gud säger och vill ofta berätta det för andra. Detta kan ses 

som glidningar från den illusionistiska sfären. De håller dock inte måttet i verk-

lighetstester i den realistiska sfären (Pruyser, 1983, s. 177-178).  

Utifrån realismen är illusionismen farlig. Den religiösa fantasin kan tappa kontrol-

len genom att blanda samman häxor och enhörningar och tillsätta institutioner 

som med tillräckligt mycket makt kan utgjuta blod. Autistisk fantasi kan få de-

struktiva konsekvenser för civilisationen och den sociala ordningen. Realismen 

vill att alla objekt ska vara gripbara och tar avstånd från det mysteriska. Enligt 

Pruyser har realism alltid påståtts behövas för att motverka den autistiska världens 

gränslösa impulsivitet. Realism kan dock kväva fantasin på ett sätt som begränsar 

den mänskliga potentialen (Pruyser, 1983, s. 176-17). För att förstå hur jag kom-

mer att placeras den religiösa naturen i de psykologiska världarna i min studie 

behöver jag göra en genomgång av vilken kulturell kontext jag kommer att utgå 

ifrån.  
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2.2. Svensk kontext  

I följande teoripresentation använder sig Valerie DeMarinis av Anthony Marsellas 

definition av kultur. Han beskriver en kultur som delade och inlärda meningar och 

beteenden som sprids inom en social kontext för att främja individens eller grup-

pens anpassning, tillväxt och utveckling. En kultur har externa representationer så 

som institutioner och roller, och interna representationer så som attityder och vär-

deringar. De delade meningarna och beteendena är i konstant revidering som styrs 

av förändrade omständigheter på de externa och interna planen. DeMarinis använ-

der även en definition av David Wulff för att förklara postmodernitet. Enligt 

Wulff tror människan i den moderna världen att det finns ett sätt att nå en absolut 

sanning om verkligheten via religion eller vetenskap. Postmodernismen talar emot 

möjligheten att förstå verkligheten och menar att både religion och vetenskap är 

sociala konstruktioner kopplade till en specifik tid och plats (DeMarinis, 2007, s. 

59). 

 

I DeMarinis studie från 2007 redovisas den svenska kulturella kontexten utifrån 

en studie av Sverige utförd av World Values Survey. Skalan ställer traditionella 

värderingar mot sekulära och kamp om överlevnad mot möjligheten till självför-

verkligande. På skalan är Sverige ett extremfall när det kommer till kombination-

en av sekulär-rationellt och självförverkligande. Sverige har även ett av de lägsta 

gensvaren när det kommer till betydelsen av Gud. Att Sverige uppvisar en svag 

inställning till tradition, framför allt religiös tradition, innebär däremot inte att 

befolkningen har givit upp andlighet. Studien visar att majoriteten av vuxna et-

niska svenskar prioriterar självförverkligande högt, litar på andra människor till 

hög grad och har ett växande intresse för andlighet. Även fast Sverige inte längre 

har någon statskyrka har Svenska Kyrkan en särställning i kulturen då många av 

dess ritualer fortfatande används, så som dop, giftermål och begravningar. Samti-

digt som Sverige anses vara ett av de mest sekulariserade länderna i världen är 

landet känt för sitt välfärdssystem och omhändertagande av sina medborgare, sin 

höga levnadsstandard och hälsa och sitt värderande av religionsfrihet och relig-

ionsutövande (DeMarinis, 2007, s. 60-63).  

 

Redan i en studie från 2003 lokaliserade DeMarinis själavårdens plats i sjukvår-

den. Hon menar att samtidigt som teologiska utbildningar reducerar själavården 

försöker sjukvården behandla existentiella områden utan tillräcklig kompetens. En 

existentiell dimension är viktig för världsbildens helhet. Vi måste förstå vikten av 

existentiell dimension för hälsan och konsekvenserna som uppstår när den inte 

fungerar. Därför måste vi få själavården att fungera som existentiell hälsodimens-

ion i en postmodern kontext. Utifrån detta har en existentiell sjukvårdsram byggts 

upp för att kunna samla in och analysera information. DeMarinis har använt Da-

vid Michael Levines teori om kulturell epidemiologi, som för samman psykolo-

gins symboliska system och medicinsk befolkningssjukdom, och applicerat den på 

en postmodern kontext för att göra det möjligt att identifiera existentiell dysfunkt-

ion i en kulturell kontext. Dagens samhälle innehåller ett hot mot identiteten som 

kan gå förlora, förvirras eller fyllas av en känsla av meningslöshet. Det funktion-

ella meningssystemet kan bygga upp en ontologisk säkerhet som är flexibel och 

öppen för nya möjligheter. En ontologisk säkerhet tillsammans med existentiell 

hälsa skapar kulturell hälsa. I det dysfunktionella meningssystemet fastnar indivi-

den i processen och den ontologiska säkerheten uteblir. En ontologisk osäkerhet 
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tillsammans med existentiell epidemiologi skapar kulturell ohälsa (DeMarinis, 

2003, s. 40-44).  

För att kunna analysera själavård i en postmodern kulturell kontext har DeMarinis 

skapat verktyg på en existentiell diagnos. Hon har använt sig av Wulffs oriente-

ringsmodell med kategorier av existentiella behov och meningssystem i en post-

modern kontext. I modellen finns två variabler som ställs mot varandra, dessa är 

graden av tron på en transcendent kraft och huruvida tron är bokstavlig eller sym-

bolisk. Som tillägg till Wolffs fyra orienteringar har DeMarinis lagt till ytterligare 

en orientering som utgör en blandning av flera olika system. Modellen har även 

tagits från sin ursprungliga amerikanska kontext och placerats i en svensk kontext. 

Den femte kategorin är viktig för att förstå den svenska kulturella kontexten ef-

tersom den svenska befolkningen har olika kombinerade meningssystem. Efter 

vidare analysutveckling la DeMarinis till en sjätte kategori år 2007. I studien, med 

509 deltagande präster från olika svenska kyrkosamfund, ges en bild av svenskars 

respons under själavård. Både etniska svenskar och människor från andra kulturer 

och religioner sökte sig till själavården och de flesta var inte medlemmar i kyrkan 

(DeMarinis, 2007, s. 63-64). De som tillhör kategori 1 tror bokstavligt på en tran-

scendent verklighet, vilket är vanligt bland religiösa fundamentalister. De som 

tillhör kategori 2 tror bokstavligt på det religiösa språket, men inte på en transcen-

dent verklighet. De som tillhör kategori 3 tror på en symbolisk betydelse, de tror 

däremot inte på en transcendent verklighet och menar att ingen kan säga sig veta 

sanningen. De som tillhör kategori 4 tror på en symbolisk betydelse av en tran-

scendent verklighet. Kategori 5 innehåller olika system eller traditioner i samma 

individuella meningssystem (DeMarinis, 2003, s. 48-51). Kategori 6 är avsaknad 

av ett fungerande meningssystem på ett sådant sätt att individen inte kan skapa 

mening. Detta är vanligt hos marginaliserade grupper som invandrare som upplevt 

trauma innan de kommit till Sverige. Det meningssystem som funnits från början 

kan visa sig dysfunktionellt i den svenska kulturella kontexten. Men kategori 6 

finns även hos en växande grupp etniskt svenska ungdomar som saknar ett existe-

rande meningssystem från barndomen. Det postmoderna samhällets påverkan på 

existerande meningssystem har även gjort att dess deltagare inte kan välja och går 

in i identitetskriser. DeMarinis anser att det finns många fall av kategori 3 i Sve-

rige, framför allt de som använder vetenskap som sitt världsbildssystem. Kategori 

5 är även starkt representerad, bland annat hos de som är kristna men samtidigt 

deltar i new age-ceremonier, men även där flera kulturer möts; hos tredje generat-

ionen invandrare och etniskt svenska ungdomar i storstäder (DeMarinis, 2007, s. 

66-67). För att kunna placera Livets Ord i orienteringssystemet i samband med att 

jag applicerar Pruysers psykologiska världar på gruppen kommer jag att se på hur 

andra religiösa minoritetsgrupper förhåller sig till den omgivande kulturella kon-

texten. Detta för bedöma huruvida Livets Ord följer samma mönster eller har egna 

metoder.  

2.3. Religiös identitet i minoritetsgrupper  

För att kunna analysera hur en minoritetsgrupp förhåller sig till sin omgivning i en 

annan kontext kommer jag att se på hur judar i amerikanska sydstater och i Kö-

penhamn förhåller sig till sin omgivning. Senare kommer jag att använda mig av 

minoritetsbilden i ett annat sammanhang för att förstå hur medlemmar ur Livets 

Ord förhåller sig kulturellt till det omgivande svenska samhället. Jag kommer 
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även att redovisa för hur minoritetsgruppens ledare arbetar för behålla den säregna 

identiteten.  

2.3.1. Religiös identitet i amerikanska sydstater  

Marianne Cutlers skriver om minoritetsgrupper i majoritetsamhällen i en artikel 

som tar upp judar i den amerikanska södern. De flesta upplevde att det var svårt 

att leva i en miljö där det är normativt att ha en kristen identitet (Cutler, 2006, s. 

697). De flesta beskrev även hur de upplevde sig som främlingar (Cutler, 2006, s. 

702). Många var rädda för anti-semitiskt våld, även fast ingen upplevt det själv 

(Cutler, 2006, s. 703). Flera av dem som fått höra många fördomar om judar efter 

sin flytt till södern såg däremot sådana uttalanden mer som brist på kunskap än 

som antisemitiska (Cutler, 2006, s. 706). Cutlers tar upp tre metoder som hennes 

intervjuobjekt aktivt använder sig av för att försvara sin judiska identitet.  

2.3.1.1. Att avlägsnas  

Den första metoden är att emotionellt avlägsna sig från möjligheten att bli sårad. 

Framför allt sker detta på arbetsplatsen. Ett exempel är att ta känslomässigt av-

stånd från arbetsplatsen som om man själv bara är någon som jobba där och se 

den som kollegornas utrymme. På detta sätt minskar rädslan att den judiska identi-

teten riskerar att bli kränkt. Ett annat exempel är att distansera sig från kollegorna 

istället för själva arbetsplatsen. Detta för att skydda sin identitet ifall den judiska 

personen känner sig obekväm med reaktionerna från de kollegor som reagerar på 

ett visst sätt när identiteten blir offentlig (Cutler, 2006, s. 707-709).  

2.3.1.2. Humor  

Den andra metoden är att använda humor för att avleda attacker mot den judiska 

identiteten. Intervjupersonerna använde sig framför allt av sarkasm mot de kristna 

i sin umgängeskrets. Den sarkastiska humorn kan användas som respons av per-

soner i underläge för att avleda underförstådda attacker mot identiteten. Humorn 

fungerar då även som en avledande reaktion för att tona ner sina upprörda känslor. 

Humorn kan för andra individer användas för att skydda de välmenande men 

okunniga personerna i omgivningen och på så sätt skapa en trygg miljö för den 

judiska identiteten (Cutler, 2006, s. 711-714). 

2.3.1.3. Engagemang 

Den tredje metoden är att aktivt engagera sig i att tillrättavisa missuppfattningar. I 

sydstaterna tillfrågas ofta nya individer vilken kyrka de tillhör, personen måste då 

överväga ifall den judiska identiteten ska bli offentlig. Ingen av intervjupersoner-

na försökte dölja sin identitet då de upplevde att antagandet om att de var kristen 

var en attack mot judendomen som religion, vilket även betydde en attack mot 

deras judiska identitet. Andra kristna försökte även att ta varje tillfälle för att kon-

vertera personen till kristendomen. Många av dessa kristna saknade kunskap om 

judendomen, vilket uppfattades som avsaknad av respekt för den judiska kulturen 
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och därav ett nedvärderande av den judiska identiteten. Genom att anse att dessa 

kristna var okunniga istället för antisemitiska var de öppna för möjligheten till att 

ha en dialog med dem. Vissa judar letade ständigt efter tillfällen då de kunde un-

dervisa om judendomen men avstod när de kristna inte ville lära sig. Flera av in-

tervjupersonerna medgav att de förklarade sin tro även när de inte orkade för att 

de kände en skyldighet att motarbeta idéer om en judisk stereotyp. Några av dem 

angav att de utbildade sig i missvisande bilder av judar genom att observera 

kristna tv-evangelister. Andra judar engagerade sig bara när de kände sig trygga. 

Många av de med denna inställning kände sig inte självsäkra nog och beslutade att 

inte vara öppna med sin judiska identitet för att undvika sådana tillfällen. Det 

fanns även de som inte engagerade sig alls med motiveringen att de inte kunde 

förvänta sig de kristnas kunskap om judendomen eftersom de själva inte hade till-

räckligt mycket kunskap om kristendomen (Cutler, 2006, s. 714-719). 

2.3.2. Religiös identitet i Köpenhamn 

Buckser skriver om hur synagogan i Köpenhamn har en traditionell atmosfär, vil-

ket tyder på ett bortvändande från övriga samhället. De danska judarna är däremot 

varken enade eller traditionella och majoriteten har en liberal attityd mot doktriner 

och ritualer. I gruppen finns tydliga motsättningar mellan ortodoxa och liberala 

medlemmar. Även fast de liberala är fler till antalet brukar den ortodoxa inrikt-

ningen få större utrymme. De flesta judar i Köpenhamn har integrerats socialt i 

den danska kulturen och de identifierar sig lika mycket som danskar som judar 

(Buckser, 2003, s. 102-103).  

Mosaiske Troessamfund är den enda erkända självständiga judiska enheten i 

Danmark. Samfundet vill se sig som en enad församling som välkomnar både 

konservativa och liberala judar. Det fungerar som ett center för det judiska livet i 

Danmark och nästan alla judiska aktiviteter är kopplade dit. Gruppen, som har 

kantrats av konflikter kring judisk identitet och utövande sedan starten, ser sig 

som en minoritet i den danska kulturen. Hur den judiska lagen ska kunna förlika 

sig med andra kulturers sociala struktur är än idag en olöst fråga för de judar som 

lever i Västvärlden. Ortodoxa judar i Danmark vill behålla sina rituella traditioner 

och lagar och vill ha en judisk kultur fristående från den danska kulturen. De 

uppmanar därav att undvika assimilation med den icke-judiska världen. De menar 

även att den judiska kulturen är mer än ett historisk arv; deras egenhet har sitt ur-

sprung i sin tro. Majoriteten av de liberala judarna ser däremot sin etniska identitet 

som en del av deras danska liv där den teologiska tron inte är väsentlig. Dessa 

liberala judar finner mer enhet i sitt engagemang i den danska kulturen än i den 

gemensamma judiska religionen och dess rituella lagar. Självbilden innefattar en 

uppdelning mellan religiösa judar och kulturella judar. Många av de liberala ju-

darna i studien ignorerade det religiösa budskapet och såg ceremonierna som so-

ciala tillställningar. Vissa deltog endast vid högtider. Detta på grund av irritation 

över Det Mosaiske Troessamfunds ortodoxa policy. De upplever att det inte går 

att ändra mot en mer liberal inställning eftersom de ortodoxa har ett oproportion-

erligt stort inflytande över styrelsen.  

Det religiösa judiska utövandet går tillbaka till en internationell tradition som ut-

vecklats under alla år i diaspora. Ett gemensamt kulturellt system har skapats som 

har samma struktur i alla judiska församlingar. Uttrycken är däremot olika bero-

ende på den lokala kulturen som formar hur judarna relaterar sin religiösa utöv-
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ning mot resten av livet. I Danmark har den judiska religiösa strukturen mött den 

danska kulturen, något som gynnat den ortodoxa judendomen (Buckser, 2003, s. 

104-107). Tre av de maktredskap som de ortodoxa i Mosaiske Troessamfund an-

vänder sig av för att interagera med sina liberala medlemmar och världen utanför 

tas upp i artikeln. Dessa redskap används för att på institutionell nivå skapa soci-

ala relationer som gör det svårt för de liberala judarna att konkurrera med den 

ortodoxa policyn och skapa en specifik kulturell förståelse som får reformer att 

framstå som varken genomförbara eller önsvärda.  

2.3.2.1. Social verksamhet 

Trossamfundet erbjuder inte bara teologi och medförande ritualer. De handhåller 

även social verksamhet som skolor, kyrkogårdar, kosheraffärer och ålderdoms-

hem. Församlingsmedlemmarna är knutna till den sociala verksamheten på ett sätt 

som är svårt att skapa på egen hand. Det är därför svårt för enskilda individer att 

lämna samfundet eftersom det krävs ett medlemskap för att ta del av verksamhet-

en. De judiska skolorna styrs av rabbinen som fungerar som expert inom religiösa 

frågor. Han har kontroll över hur judiska historieskildringar, ritualer och social 

identitet lärs ut. Därav undervisas barnen i ett ortodoxt system. Den ortodoxa ju-

diska identiteten och de ortodoxa ritualerna förs sedan över till hemmen (Buckser, 

2003, s. 108-109).  

2.3.2.2. Kopplingar till utomstående institutioner 

Politisk kontroll inom trossamfundet är inte bara beroende av interna politiska 

resurser eftersom de inte lever isolerat från resten av samhället. Den ortodoxa si-

dan har kopplingar till institutioner av både praktiskt och symboliskt värde; bland 

annat den danska staten och Israel.  

Eftersom samfundet är ett religiöst trossamfund som är erkänt av religionsdepar-

tementet har de rätt att samla in skatt av sina medlemmar samt registrera när nå-

gon föds eller dör. Den ortodoxa rabbin förmedlar nyfödda barn och registrerar 

konsekvent de som är födda av en icke-judisk kvinna som icke-judar, något som 

kan få praktiska konsekvenser i framtiden. Trossamfundet har även rätt till stöd 

från staten när det kommer till kosherkost till äldrevården. Rabbin fungerar även 

här som förmedlar till staten och hänvisar ofta till vinstdrivande kosherbutikerna.  

Israel är kopplat till judiska identitetsfrågor och det ortodoxa trossamfundet är 

dess länk. Många danska judar ser Israel som sitt hemland och har antingen släkt 

där eller har planer för framtiden om att flytta dit. Den ortodoxa judendomen fun-

gerar även som en länk åt andra hållet. Ortodoxt skolmaterial importeras till ex-

empel från Israel till Danmark. Strävan efter att leva efter de religiösa strukturerna 

i Israel ger de ortodoxa ännu mer överläge (Buckser, 2003, s. 109-110).  

2.3.2.3. Kulturell religionsbild 

De flesta judar i Köpenhamn anser att de ortodoxa judarna ligger närmre vad en 

”riktig jude” borde vara än vad de liberala judarna gör. Den judiska lagen och 

ritualerna är kopplade till gruppens tradition. Att den ortodoxa standarden upplevs 

som mer autentisk påverkar den judiska självbilden. Den judiska identiteten på-
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verkas även av den större kulturens idéer om den religiösa praktikens natur. När 

de danska judarna anammar den samtida majoritetsattityden i Danmark tenderar 

dem att lämna religionen istället för att reformera den. Det sekulära Danmark har 

en protestantisk historia som liberala judar anser vara ortodox, därför finns ingen 

reformatorisk förebild. Både judiska och icke-judiska danskar associerar ”auten-

tisk jude” med ålderdomliga egenskaper som finns bland de ortodoxa judarna. När 

de danska judarna anammar den danska kulturen får de en förståelse av den orto-

doxa grenen som representant för judendomen. Det finns därav ingen modell för 

en judisk reform inom gruppen heller (Buckser, 2003, s. 110-111). 

2.4. Bedömningsmodell 

För att kunna analysera ett beteende krävs det att man gör en bedömning av sam-

bandet orsak-verkan. DeMarinis Model of Assessment System delar upp i tre ni-

våer: metanivå, teorinivå och metodnivå, där varje nivå har sin egen funktion i 

processen. Nivåerna är staplade i en pyramidform med bedömningens huvudde-

len, metanivån, placerad i botten. Varje nivå uppåt är beroende av den föregående 

och alla avgörande förändringar måste därför ske på metanivån. Nivåerna samar-

betar men är beroende av metanivån och påverkas av den. Metanivån innehåller 

den världsbild som lägger grunden för våra idéer och tankar om vår existens. I 

min studie kommer jag att använda Pruyser för att lägga denna grund. Teorinivån 

innehåller en rad kategorier och relationen mellan dem. I psykologistudier handlar 

det om kategorier för diagnos. Det konkreta ramverket som jag kommer att utgå 

ifrån är de religiösa markörerna, alltså Livets Ords gudsbild och syn på transcen-

dens. Denna nivå vilar på den psykologiska världen på metanivån. Metodnivån 

innehåller bearbetningen av diagnosen, behandling och verktyg för att utföra den. 

Här finns det utrymme för mig att se på vilket beteendemässiga utslag Ekman 

förväntar sig. Enligt modellen finns erfarenhet, information och insikt utanför 

pyramiden som interagerar mellan bedömningssystemet och dess interna miljö. 

Dessa skapar frågor som utmanar systemets olika nivåer. Systemet måste då agera 

för att tillgodose sådana behov. Hur systemet agerar beror på frågans karaktär 

(DeMarinis, 2003, s. 46-48). Fortsättningsvis kommer jag att referera till denna 

Model of Assessment System som en bedömningsmodell.  
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Figur 2.4. Valerie DeMarinis Model of Assessment System. 

2.5. Arbetsmodell 

Jag kommer att använda Pruyser som huvudteori för att kunna skapa de centrala 

kategorierna som redovisas under resultatdelen. Indelningen kan komma att vara 

tolkande eftersom olika delar förhåller sig mer eller mindre till de olika psykolo-

giska världarna. Det innebär även att mängden material tillhörande varje kategori 

varierar. I den första delanalysen kommer jag löpande att behandla sådant som är 

kopplat till den kulturella kontexten i kategorierna för de psykologiska världarna. 

Med Pruyser som underlag kommer jag att applicera DeMarinis artiklar om 

svensk kulturell kontext och artiklarna om minoritetsgrupper. I slutet av analys-

kapitlet kommer jag att göra en andra delanalys där jag placera hypoteserna från 

första delanalysen i DeMarinis bedömningsmodell. Jag kommer att utgå från 

Pruyser för att skapa en metanivå. Då Pruysers teori var ett svar mot Freuds tidi-

gare forskning anser jag att de psykologiska världarna går att koppla till världens-

bilden. Huruvida detta är hållbart i slutändan kommer jag att diskutera i slutet av 

arbetet. Därefter kommer jag att använda teorierna om religiösa minoritetsgrupper 

och svensk kulturell kontext för att skapa de påverkande variablerna utanför mo-

dellen. Dessa kommer att påverka hur materialet placeras på teorinivå och metod-

nivå.  
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Kapitel 3 Metod 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie. En kvalitativ studie kan innefatta olika 

material. Min studie kommer att fokusera på dokument, vilket enligt Creswell kan 

vara officiella dokument som nyhetstidningar och rapporter eller privata doku-

ment som brev och journaler (Creswell, 2009, s. 180). Fördelarna med att analy-

sera dokument är att forskaren får möjlighet att ta del av undersökningsdeltaga-

rens språk samtidigt som hen utför en diskret undersökning. Deltagaren har även 

fått möjlighet att bearbeta sin text och den behöver inte transkriberas av forskaren. 

Det finns däremot ett par potentiella nackdelar med att analysera dokument, dessa 

kan vara att alla inte är lika bra på att formulera sig i skrift eller att vissa doku-

ment kan innehålla felaktig information. Materialet kan även vara ofullständigt. 

Informationen kan i vissa fall vara otillgängligt för allmänheten och forskaren kan 

behöva söka informationen på svåråtkomliga platser. Trots att forskaren inte be-

höver transkribera materialet kan det ändå komma att behövas en avskrivning ifall 

texten behöver föras in manuellt på en dator för att kunna utföra arbetet (Creswell, 

2009, s. 180). I min studie ser jag inget problem med varken ofullständigt material 

eller svåråtkomlig information. Vad gäller transkriberingen så förefaller det som 

om en tolkning inte kommer kunna ändra på innehållets innebörd. Jag tror att min 

bearbetning av texten med hjälp av de teoretiska anslagen kommer att betrakta 

materialets kärna ur ett visst perspektiv som kan te sig främmande för en läsare 

som har ett annat personligt ställningstagande, skilt från teoretikernas åsikter. Jag 

vill därför belysa vikten av förståelse för de skilda utslag som en studie kan resul-

tera i beroende på vilka teoretiska glasögon som används.  

Syftet är att göra en textanalys. En textanalys kan göras utifrån en helhetsanalys 

eller en delanalys. I helhetsanalysen ser forskaren till helheten i det insamlade 

materialet och sätter det i sitt sammanhang, då detta passar min studie bäst har jag 

valt denna metod. De tre faser som helhetsanalysen presenterar innefattar först 

och främst val av tema; vid genomläsningen av materialet fastnar forskaren för 

vissa problemkomplex. Det andra steget är att konkretisera det valda problemom-

rådet och formulera frågeställningar. Det sista steget är att gå tillbaka till de delar 

av materialet som är relevanta för problemområdet och systematisk analysera uti-

från frågeställningen. Här är det bra att skilja mellan olika typer av påståenden 

och gruppera materialet i tematiska områden som placeras under underrubriker 

(Holme, 2010, s. 141-142).  

Studien innefattar att tolka materialet och blir därför även en hermeneutisk studie. 

När en forskare beskriver ett material kommer hen inte undan att samtidigt tolka 

det. Det handlar främst om att tolka mänskliga uttryck (Malterud, 2009, s. 48-49).  

 

Först kommer jag att ge en presentation av gruppen Livets Ord för att ge förstå-

else för hur organisationen är uppbyggd, vad de sysslar med och vilken position 

ledaren Ulf Ekman besitter.  

Materialet kommer att samlas in från Ulf Ekmans bok Att följa Jesus (2012) och 

från Livets Ords officiella hemsida på Internet. Boken hittade jag via en länk på 

hemsidan. Valet av denna bok är för att det är den mest aktuella litteraturen från 
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Livets Ords huvudpastor och därför ger en lägesrapport av centrala tankegångar 

inom gruppen. Boken innehåller strax under 100 sidor och ger möjlighet att utföra 

en djupare analys kring innebörden. Hade någon annan släppt samma titel hade 

den förmodligen inte haft samma betydelse. För att förstå Ekmans roll i försam-

lingen och effekten av hans förmedlade världsbild baserad på hans status kommer 

jag att inkludera Ekman i presentationen av Livets Ord.  

Det viktiga är att inte bara ha ett material, utan att föra in olika komponenter för 

att sedan koda materialet inför analysen. Att koda ett material är att organisera det 

i kategorier som representerar innehållet, Creswell tipsar om att göra det utifrån 

undersökningsobjektets språk (Creswell, 2009, s. 186). Min kodning kommer gå 

ut på att samla ihop gemensamma nämnare från Ekmans bok som speglar 

Pruysers psykologiska världar. Där kommer jag att koda materialet utifrån den 

autistiska, realistiska och illusionistiska världen. Den autistiska världen innefattar 

det som pekar mot hur illusion blir vanföreställning när den autistiska världen gör 

okontrollerat intrång i tankeprocessen. Denna kategori kommer att vara väldigt 

kort eftersom fokus kommer att ligga på de andra två världarna. Under den realist-

iska världen kommer jag att placera sådant som pekar mot det destruktiva i att 

element från den illusionistiska världen hamnar i den realistiska världen och blir 

lagbundet. Under den illusionistiska världen kommer jag att placera allt som inne-

fattar inlärd fantasi, transcendens, gudsbild och kulturskapande. Då vissa delar av 

materialet hade kunnat placeras i flera av världarna har jag gjort en egen bedöm-

ning redan i resultatdelen.  Eftersom studien ständigt påverkas av mitt val av teori 

anser jag det vara legitimt att presentera resultatet utifrån teorin. I analysen kom-

mer jag sedan att reflektera över hur indelningen hade kunnat se annorlunda ut.  

Därefter kommer jag att plocka ut delar av materialet som visar på hur Livets Ord 

är en minoritetsgrupp i den svenska kulturella kontexten. Jag kommer att skapa 

kategorin ”kulturell kontext” för att sedan koppla den mot Livets Ords plats i den 

svenska kontexten med DeMarinis sex kategorier. Nästa kategoriindelning kom-

mer jag att skapa utifrån artiklarna om minoritetsreligioner. Detta för att kunna 

plocka ut det materialet säger om hur Livets Ord ska behålla sin kultur och hur 

medlemmarna ska svara mot den omgivande kulturen. De delar från hemsidan 

som platsar i respektive kategori kommer även att räknas in. Det viktiga är att 

kategorierna både speglar syftet och underlättar för frågeställningen. Materialet 

från Internet kommer jag att sålla så att de delar jag anser ha nytta av träder fram, 

bland annat Livets Ords organisatoriska struktur. I analysdelen kommer jag sedan 

att göra delanalyser om varför materialet platsar i kategorierna utifrån teorierna. 

Här kommer jag att belysa exempel på sådant som hade kunnat tillhöra andra psy-

kologiska världar. Det jag kommer fram till i delanalyserna kommer jag sedan att 

strukturera upp i DeMarinis bedömningsmodell. 

3.1. Validitet 

För att studien ska vara godtagbar krävs det att den har hög reliabilitet, alltså att 

samma resultat hade uppnåtts ifall en annan forskare utfört samma studie. Jag 

kommer därför att vara uppmärksam på att definitionen av koderna i materialet 

inte skiftar under arbetets gång (Creswell, 2009, s. 190). Validitet är till skillnad 

från reliabilitet inriktad på den egna studien och är en metod för att säkerställa att 

informationen är korrekt (Creswell, 2009, s. 190-191). Generaliserbarhet går ut på 

att själva studien skulle kunna användas på ett annat material. Generaliserbarheten 
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kan vara svår i den kvalitativa studien eftersom den görs inom en viss kontext. För 

att kunna använda resultatet från studien i vidare forskning kräver noggrann do-

kumentering (Creswell, 2009, s. 192-193). Detta borde fungera utifrån min studie 

eftersom mina tryckta källor kvarstår. Det är däremot svårt att kunna kontrollera 

att informationen från Internet inte ändras.  

Jag har plockat ut ett par kriterier för att säkerställa kvalitén på studien. Genom 

konsistenskriteriet kommer jag att säkerställa att uppsatsens delar inte motsäger 

varandra utan är logiska och sammanhängande. Genom det pragmatiska kriteriet 

ämnar uppsatsen att bidra med förståelse och en utökad kunskap inom ämnet. Ge-

nom en empirisk förankring är målet att uppsatsen ska koppla till tidigare forsk-

ning och spegla verkligheten (Larsson, 2005, s. 19-26).  
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Kapitel 4 Resultat och analys 

4.1. Livets Ord: bakgrund 

Livets Ord grundades av Ulf Ekman år 1983 och har idag cirka 3 300 medlemmar. 

Ekman började som präststudent vid Uppsala Universitet och arbetade även som 

studentpräst för en tid. Efter ett inspirerande år på Rhema Bible Training Center i 

Tulsa, Oklahoma, USA, återvände Ekman till Uppsala och startade församlingen 

Livets Ord och bibelskolan Livets Ord Bibelcenter 

(http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=160 2013-01-01). Livets Ord 

har sedan dess startat nio bibelskolor på olika platser i världen och arbetar för när-

varande för att få igång 15 center liknande centret i Sverige. Livets Ord startade 

även Livets Ords Kristna Skola år 1983 och Livets Ord University med koppling-

ar till Oral Roberts University år 1994. Ulf Ekman har skrivit ett fyrtiotal böcker 

och medverkar i programmet "Another day of Victory" på GOD channel 

(http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=5970 2013-01-01). Organisat-

ionen har även ett bokförlag knutet till sig samt nyhetstidningen MissionsMagazi-

net med en upplaga på fyra nummer per år 

(http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=8682 2013-01-01). Ekmans 

engagemang i missionsarbete har en central plats och han uppmanar sina anhäng-

are att vara aktiva både individuellt och i team i form av bönegrupper. Livets Ord 

erbjuder sina medlemmar att följa med på missionsresor till stora delar av Europa, 

Asien och Mellanöstern; framför allt Indien och Ryssland 

(http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=739 2013-01-01). En viktig 

ståndpunkt som Livets Ord tar är det politiska stödet de ger till Israel. De ger även 

sina medlemmar möjlighet att bidra med ekonomiskt bistånd och arrangerar årliga 

resor till Israel för att besöka historiskt relevanta platser med Bibeln som guide-

bok (http://www.livetsord.se//default.aspx?idStructure=9124 2013-01-01). Oper-

ation Jabotinsky, med hjälp av passagerarskeppet m/s Restoration, har sedan 1993 

hjälpt 18.000 judar i forna Sovjetunionen att återvända till Israel 

(http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=11746, 2013-01-01). 

Livets Ord uppmärksammades i media 1985, vilket startade en massmediabevak-

ning som följdes av hård kritik mot gruppen (Coleman, 1991, s. 34). Vissa kritiker 

menade att Livets Ords anhängare kunde ta skada både socialt, psykiskt och eko-

nomiskt (Coleman, 1991, s. 31). Andra kyrkliga företrädare oroade sig för den 

teologiska särarten som predikades (Coleman, 1991, s. 42). Ekman svarade med 

att ge intervjuer i offentliga tidningar, anta inbjudningar till allmänna möten och 

sprida eget material med synen på gruppens uppdrag. Predikningar inom Livets 

Ord förmedlade samtidigt budskapet om att det var djävulens sätt att attackera 

dem och att dessa attacker var ett bevis på att de var på rätt plats (Coleman, 1991, 

s. 47).  

I Auléns studie framkommer det information om medlemskap utifrån intervjuerna 

med ungdomarna på Livets Ord gymnasium. Den ungdom som ansluter utifrån tar 

http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=160
http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=5970
http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=8682
http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=739
http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=9124
http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=11746
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ett aktivt val att bli medlem, men om ett barn föds in i församlingen så blir den 

automatiskt medlem om föräldrarna är medlemmar. Det vanligaste fallet är att alla 

familjemedlemmar är medlemmar i församlingen (Aulén, 2011, s. 20).  

4.2. Resultat 

Mycket av materialet från Ekmans bok Att följa Jesus passar in i flera kategorier 

beroende på hur forskaren tolkar innebörden. Min indelning kommer dels att 

bygga på min egen uppfattning men även på vilken kategori den valda delen pas-

sar in mest på. Eftersom mycket av det Ekman skriver är upprepningar finns det 

ändå en garanti för att materialets kärna finns representerad övergripande. Det är 

inte möjligt att få ner hela bokens innehåll i detta arbete, men när jag läser boken 

för ett specifikt syfte intar jag en viss vinkel och plockar ut de delar jag anser vara 

väsentliga för studien. Något som jag aktivt kommer att leta efter är tendenser till 

förväntan på medlemmarna.  

Ekman inleder sin bok med ett citat från Bibeln som handlar om att församlingen 

ska byggas på en klippa och att helvetets portar inte ska få makt över den. Han 

påstår att detta är en himmelsk garanti för seger som gäller i alla tider, men att det 

samtidigt inte är ett löfte om att slippa attacker och utmaningar. Han tröstar dock 

med att kyrkan historisk sett alltid har tagit sig igenom liknande utmaningar och 

vunnit seger genom Jesus. Hur kyrkan kommer att se ut i framtiden menar Ekman 

att ingen vet i detalj. Boken syfte är inte att svara på en sådan stor fråga utan att 

behandla "nödvändiga förutsättningar för kyrkans fortsatta liv och framgång".  

Han berör kyrkans potential och bredd, belyser vikten av att varje sten måste sli-

pas och formas samt uppmanar unga att finna förebilder så att ledarskap och an-

svar kan överföras till nästa generation. Som förberedelse inför framtiden tycker 

han även att gamla uttryck som lärjungaskap och efterföljelse måste komma i bruk 

igen (Ekman, 2012, s. 9-11).  

Boken innehåller genomgående Bibelcitat vid valda tillfällen. De har smarta pla-

ceringar som går hand i hand med kontexten. Citaten kommer däremot i början av 

ett avsnitt och följs av en förklaring, tillika egen tolkning av Ekman, inte som ett 

stärkande argument till ett redan framlagt påstående. 

4.2.1. Den autistiska världen 

I samband med att överlåta sig till Jesus upplyser Ekman om strider som kan upp-

stå. Han beskriver hur de som lever ett halvhjärtat liv och håller tillbaka tjänar 

själafiendens syfte. Den djupt personliga inre striden kan varken lovsång eller 

predikan hjälpa med, det är något var och en måste jobba med själv (Ekman, 

2012, s. 25-28). Han skriver även gång på gång om att människan måste få Guds 

hjälp att dö bort ifrån sig själv och på det sättet göra himlen glad, något han kallar 

för en av de grundläggande bibliska sanningarna (Ekman, 2012, s. 20-21). Den 

som släpper sitt eget vinner något mycket större, enligt Ekman; allt ifrån tillfreds-

ställelse till beskydd som fortsätter i evigheten (Ekman, 2012, s. 17-19). 
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4.2.2. Den realistiska världen 

Enligt Livets Ords hemsida tog det inte många veckor efter att Ekman startat Li-

vets Ord innan han blev känd för det svenska folket. Media yttrade ofta sina åsik-

ter där de ifrågasatte både metoden och motiven bakom gruppen samtidigt som 

andra religiösa ledare ansåg att Ekmans budskap var farligt 

(http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=3151 2013-01-01). Att döma av 

hemsidan finns det en tydlig hierarki inom gruppen där Ekman, som är både grun-

dare och huvudpastor, får mycket utrymme att ventilera sina åsikter. Det finns 

sedan en rad underpastorer och medarbetare. Hemsidan beskriver även Ekmans 

predikningar som utmaningar om att praktisera Bibelns budskap dagligen 

(http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=3151 2013-01-01). Livets Ord 

finns på en internationell marknad. Gruppens huvudpastor Ulf Ekman har många 

kontaker utanför Sveriges gränser. Han sitter även i Board of Regents vid det 

amerikanska Oral Roberts University. Livets Ords bibelskola finns för närvarande 

i nio länder, förutom i Sverige så håller de även till i bland annat Albanien, Ryss-

land, Israel och Singapore (http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=3151 

2013-01-01). I Att följa Jesus skriver Ekman om några av sina förebilder. En av 

dessa är Lester Sumrall som han träffade i USA och följde med på missionsresor 

runt om i hela världen (Ekman, 2012, s. 73-74).  

Enligt hemsidan erbjuder Livets Ord det mesta åt sina medlemmar. De har olika 

former av läger och resor, innebandylag, scouter och körer. Det finns möjlighet 

till rådgivning, själavård och sjukbesök. Församlingen är även indelad i 100 

mindre hemgrupper om 10-15 personer som ses varje vecka 

(http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=159 2013-01-01).  

 

När en människa väljer själv riskerar hen att hamna utanför Guds plan med veder-

börandes liv, skriver Ekman i Att följa Jesus. Han menar att en kristen person kan 

hamna fel både i vardagslivet och i det andliga livet genom att mycket i vår var-

dag uppmanar oss att förverkliga oss själva och för att individualism har lyckats ta 

sig in i det kristna livet. Han höjer ett varnande finger mot att den personliga tron 

blir individualistisk då "Kristi kropp"; kyrkan, är ett större sammanhang. När detta 

inte förstås menar han att kyrkan försvagas. Under underrubriken Mitt liv är inte 

mitt liv skriver Ekman hur vi tar det mesta för givet. Han har ett dramaturgiskt 

tänkande och bygger upp sina åsikter genom att ta ett exempel från sitt eget liv. 

Berättelsen handlar om hur han som student var med om en olycka som kunde ha 

dödat honom. Då han överlevde och upplevt att Gud räddat honom bestämde han 

sig för att hans liv inte längre tillhörde honom själv. Ekman skriver att vi kan dö 

fysiskt och andligt när som helst och att anledningen till att vi fortfarande lever är 

att Gud låter oss leva. Vi bestämmer alltså inte över det livet. Han lovar en utma-

ning med belöning: en inre strid kan leda till ett vägskäl, men om vi vågar anta 

utmaningen överträffar det Gud har planerat alla våra egna idéer. Idéer som Ek-

man anser vara så små att det blir pinsamt när vi vägrar släppa taget om dem 

(Ekman, 2012, s. 13-15). Med en liknelse från Bibeln där himlen liknas vid en 

skatt försöker Ekman argumentera för målet i det kristna livet. Himmelriket är 

Jesus. Ekman fortsätter att ösa adjektiv över värdet av en sådan skatt och att det är 

den som kan ge en människa verklig glädje. Ekman använder ord som "felaktigt" 

och "missuppfatta" många gånger. Bland annat när det handlar om att ge upp det 

vi har skulle innebära att inte ha någonting kvar. Han menar att uppoffringens 

följd blir att personen öppnar sig för Guds rättfärdighet, något vi alla går miste om 

ifall vi inte släpper det som är värdefullt för stunden. Ekman använder sig av 

http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=3151
http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=3151
http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=3151
http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=159
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många upprepningar. Han menar att det är självbedrägeri att inte ge upp sitt rykte, 

sin position och sina åsikter. För att vara beredd att göra uppoffringen måste per-

sonen finna skatten. Här, som även på många andra ställen, talar han som första 

person. Alltså "mina åsikter" och "vi är villiga" när det kommer till uppoffringar-

na. Ekman talar om ett uppdrag som inte kan fullföljas om inte priset betalas och 

utmaningen antas. Han lovar att lidandet som medföljer inte är någonting jämfört 

med den härlighet som Gud förbereder (Ekman, 2012, s. 16-19).  Att förneka sig 

själv och bära sitt kors anser Ekman vara det kristna livets kärna. Att välsigna 

dem som förbannar är Guds rikes lag och vi kan aldrig nå dit med den här värdens 

prioriteringar. Men vi vill inte höra dessa sanningar eftersom de är utmanande i 

vårt självcentrerade och egotrippade samhälle. Av bekvämlighet värjer sig kristna 

människor från att mista sina liv. Jesus finns då till för att hjälpa oss att dö, för att 

sedan kunna uppstå. Det handlar om att vara redo att dö bort från sina egna planer 

och ambitioner och låta Jesus leda dit han vill. En människa växer som kristen när 

hen skär bort det onödiga som finns i livet. Att trotsa oss själva är enligt Ekman 

det bästa val vi kan göra, kosta vad det kosta vill. På samma sätt är valet av oss 

själva det sämsta vi kan göra. Han varnar för en tuff tid då människor runt om-

kring kommer ifrågasätta valet att följa Jesus, men lovar samtidigt att himlen 

kommer att glädjas (Ekman, 2012, s. 20-21). När individen släpper sina privata 

ambitioner har hen inte längre kontrollen över sitt eget liv. Jesus löser då indivi-

den från alla sina rädslor så hen kan behaga honom. Att behaga betyder enligt 

Ekman att vilja göra det Jesus vill med ens liv. Han ger ett löfte om ett fantastiskt 

gensvar från himlen när kravet om att följa Jesus uppfylls. Ekman belyser vikten 

av att vinna seger över sig själv och rensa ut skryt, lögner, slöhet och missmod. 

Detta är något som Gud hjälper till med i strävan att bli lik Jesus; den kristna 

människans högsta kallelse. Ekman menar att våra själar är så dyrbara att de inte 

får perverteras och Jesus betalade med sitt blod för att frälsa våra själar (Ekman, 

2012, s. 22-24). Ekman talar om det sanna lärjungaskapet och menar att kyrkan 

idag har många besökare men få arbetare, på samma sätt som Jesus hade många 

efterföljare som blev hänförda av hans mirakler tills han började undervisa om att 

äta hans kött och dricka hans blod för att förbi i honom. Det radikala livet är enligt 

Ekman vägen till det verkliga livet. Då går man från att vara besökare till att bli en 

arbetare, alltså en person som ställer sig till förfogande för Jesus och ser honom 

som ett mål, inte ett medel för sin egen skull. Hur och när Jesus ska använda arbe-

taren är inte upp till personen själv. Jesus ska kunna sända ut på uppdrag vart som 

helst, när som helst. De egna ambitionerna och planerna och den privata zonen 

måste dö bort. Ekman uppmanar att individen måste ändra sitt sätt att identifiera 

sig och förstå att Jesus vill att hen ska vara en arbetare. Ekman svarar på potenti-

ella frågor längs vägen. T.ex. om ett överlåtande av sitt liv kommer leda till pro-

fet- eller apostelstatus. Han förklarar sedan att det är strävan efter att bli lik Jesus 

kärleksfulla betjänande som det kristna livet går ut på. Vi måste släppa allt och be 

Jesus ta vårt liv. Den plattform vi hamnar på är mindre viktig (Ekman, 2012, s. 

35-37).  

Ekman påstår i Att följa Jesus att församlingen måste vara öppen för det samtida 

samhället, men att evangeliets sanning om Jesus är grunden för församlingens liv. 

Hur evangeliet uppfattas skapar sedan en kultur som innefattar hur det kristna 

livet levs vilket visar sig i beteenden, ageranden och reaktioner. Ekman fortsätter 

sedan att förklara att det inte nödvändigtvis är säkert att de har förstått Bibeln rätt. 

Han menar att det krävs korrigering när det finns ofullkomlig förståelse. Han skri-

ver att det finns olika sätt att be på och att kristna människor kan komplettera 
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varandra. Istället för att få utlopp för motsättningar kan mångfalden bejakas. Han 

varnar för att en kultur som får fasta former å ena sidan kan bli för snäv så att bö-

nen blir mekaniskt och att den å andra sidan kan bli för fri så att bönen blir rörig 

och beroende av stunden känslor. Ekman menar vidare att den snäva förståelsen 

kan leda till frustration eftersom personen i fråga vill att den egna tolkningen av 

sanningen ska vara den rätta och gälla för alla. Han skriver här i form av "din 

tolkning" och belyser samtidigt risken i att göra den personliga uppfattningen till 

allmängiltig lag. Att göra på ett annat sätt behöver nödvändigtvis inte vara att göra 

fel (Ekman, 2012, s. 42-45). Ekman uppmanar till att alla måste vara öppna för att 

kunna erkänna att de har fel i enskilda frågor, det kan vara så att båda två har fel i 

en argumentation. Han föreslår att en bra måttslock är om gärningarna motiveras 

av kärlek och osjälviskhet. Trots utrymmet för olika uttryck ska man inte kom-

promissa på de grundläggande sanningarna (Ekman, 2012, s. 46-48). Kristi kropp 

ger styrka, beskydd och glädje. Församlingen ska erbjuda utrymme för en mång-

fald av uttryck. Utrymmet för olika uttryck är något som Ekman anser måste re-

spekteras då unga och gamla har olika kulturer. Han öppnar upp för olika sätt att 

missionera och uppmanar att engagera sig och att inte bli en stereotyp. Han forts-

ätter sedan att upprepa vikten av att arbeta tillsammans och att vara nytänkande, 

men att samtidigt förvalta den apostoliska tron. Samtidigt som han förklarar att 

läsaren behövs så varnar han för att deltagaren stöter på problem ifall det finns en 

förväntan att församlingen ska tillfredsställa alla de egna behoven. Han skriver att 

en kristen inte ska fråga sig vad församlingen kan göra för hen utan vad hen kan 

göra för församlingen. Han skriver även att andra människors behov går före den 

specifika tjänsten som utförs (Ekman, 2012, s. 57-61). För att ta uppdraget vidare 

behövs ersättare. Ekman uppmanar den äldre generationen att vända sig till Gud i 

bön ifall den yngre generationen vägrar att lyssna. Han skriver om Paulus som 

bevarade evangeliet, var trogen mot det och meddelade det till nästa generation. 

Ekman menar att generationen därefter tog emot det som något äkta och bevarade 

det för att kraften skulle bestå, och i sin tur ge det vidare till nästa generationen. 

Att leva tillsammans öppnar upp för möjligheten att något betydelsefullt förs över 

från den tidigare generationen till nästa. Att påstå att den tidigare generationen 

inte förstår sig på oss anser Ekman leda till självcentrering som leder till andlig 

svaghet, vilket i sin tur leder till att det Gud kallat den kristna till aldrig kommer 

att uppnås (Ekman, 2012, s. 68-71). För att sedan kunna sprida budskapet vidare 

till omgivningen menar Ekman att kyrkan måste hitta de delar som går att ändra 

på utan att förändra evangeliets budskap. Kyrkan ska således vara teologiskt kon-

servativ med fokus på Jesus (Ekman, 2012, s. 51-56).  

All sanningen finns enligt Att följa Jesus i församlingen eftersom den är Kristi 

kropp; som är Jesus. Kyrkan måste finnas för att sanningen ska överleva. När den 

försvärdsligas och sekulariseras tar mörkret över dess plats. De kristna är skapade 

att leva tillsammans. Ekman uppmanar läsaren att leva ut det andliga livet till-

sammans i kyrkan. Församlingen ska svara på de frågor som människor egentlig-

en har, därför behöver medlemmarna förstå vilken tid de lever i. De kristna är till 

för människor i omgivingen, därför får församlingen inte bli ett andligt ghetto. 

Ekman skriver att kristna måste ändra den metod de använder för att nå fram. Den 

måste svara på behoven från människor i samtiden (Ekman, 2012, s. 39-42). Ek-

man skriver även tidigare i boken om det autentiska som ett viktigt element ef-

tersom människor inte kommer att vilja lyssna på budskapet om Jesus ifall kyrkan 

inte besegrat fåfängan, högmodet och självcentreringen i det egna livet. Ekman 

påstår att anledningen till att människor inte lyssnar på evangeliet är att kristna 
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människor inte når fram till dem. Anledningen till detta är att de tittar för mycket 

på sig själva för att se andra. Jesus var en betjänt för folket som inte drevs av vil-

jan att stå i rampljuset. Han såg folkskarorna och förbarmade sig över dem, därför 

finns det ingen plats för självupptagenhet för att kunna bli lik Jesus (Ekman, 2012, 

s. 29-33). Ännu tidigare förklarar Ekman ett par tecken på att man mött Jesus på 

riktigt, detta ska vara att fästa sig vid honom, vilja behaga honom och reagera på 

när någon talar illa om honom (Ekman, 2012, s. 19).  

Ekman skriver i Att följa Jesus om vad som händer utan fostran. Han menar att det 

finns både fysiska och andliga föräldrar. Han skriver att vårt stressfyllda och 

materialistiska samhälle har en negativ syn på familjen och vuxna som sätter sig 

själva på första plats, vilket har lett till en generation av unga som växer upp utan 

fäder och mödrar. Han påstår att dessa unga slås ut tidigt i livet, saknar hjälp och 

korrigering samt blir ensamma och förvildade. De styrs av djungelns och gatans 

lag. Den som fostrar sig själv kommer enligt Ekman att utveckla en självisk in-

ställning till livet och detta skapar en hård eller förkrossad människa. Detta förs 

även över till det andliga livet då de även är andligt föräldralösa. Risken är stor att 

det uppstår ett förakt mellan generationerna. Ekman skriver att alla behöver korri-

geras med kärlek av andra människor, hur begåvade vi än är. Den som växer upp 

med att bara relatera till sig själv håller andra på avstånd, vilket inte är Guds vilja 

(Ekman, 2012, s. 63-67). Ekman skriver även att många unga är trasiga, förvir-

rade, ångestladdade och skadar sig själva fysiskt, själsligt, psykiskt och socialt i 

den tid vi lever i. Detta hindrar dem från Guds frid och glädje (Ekman, 2012, s. 

90). Tidigare i boken ser han sekulariseringen och relativismen som stora hot, 

speciellt när kristna människor influeras av världens tänkande (Ekman, 2012, s. 

48).  

Ekman försöker vid många tillfälle att tyda det Bibeln skriver om att inte älska 

världen. Han anser att kristna människor använder olika metoder för att klara av 

detta. De kan isolera sig i kyrkan, leva dubbelliv mellan kyrka och vardag eller 

medvetet skilja mellan lära och liv. Ekman menar att alla dessa metoder skapar en 

inre konflikt. Hans förslag är att församlingslivet ska vara både inkluderande och 

exkluderande. Inte inkluderande som tolerant och exkluderande som intolerant, 

vilket termerna vanligen används till. Utan inkluderande som att älska och respek-

tera alla människor, och exkluderande som att vägen till himlen endast är genom 

Jesus. Han varnar dock för att bli för extrem åt båda hållen. Antingen att den ex-

kluderande sidan gör den kristna människan arrogant så hen känner sig bättre än 

alla andra och anamma en farisés attityd, eller att den inkluderande sidan tar över 

så kyrkan anpassar sig till allt och böjer sig för att den inte vågar avvika. Att vis-

tas i andra miljöer men våga vara annorlunda skapar respekt. Ekman menar att 

tonen och attityden gör skillnad. En kristen ska kunna stå upp för sin tro utan att 

moralisera eller döma. Detta är vad han vill kalla för en motkultur (Ekman, 2012, 

s. 51-56).  

4.2.3. Den illusionistiska världen 

Utifrån information från Livets Ords hemsida går det att kartlägga den teologiska 

inriktningen. Gruppen tror på att människan är skapad till att leva i gemenskap 

med Gud och fortsätta leva tillsammans i evighet efter att livet på jorden har tagit 

slut, men ingen får tillfredsställelse förrän hen kommer till Gud. Det är genom 

Jesus som livet får mening. Kristendomen beskrivs som mer av en relation än en 
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religion. För att relationen ska fungerar krävs det att dagligen umgås med Gud. 

Det krävs även att synden försvinner ur den kristnes liv eftersom syndens lön är 

döden. De tror att Jesus förlät alla synder genom att ta syndens straff. Jesus dog i 

människans ställe och hans uppståndelse är en seger över döden. Genom att själv 

dö kan alla människor nå Gud, men bara genom Jesus. Det är upp till varje männi-

ska att göra det valet. Att bli frälst beskrivs som att bli räddad ifrån evig skils-

mässa från Gud efter döden. De tror att Livets Ords  uppgift är att hjälpa kristna 

människor att leva ett starkt liv med Jesus samt att Jesus har kallat lärjungar att 

följa honom och vill att alla kristna ska sprida budskapet till alla människor i värl-

den, något de påstår att alla är i behov av 

(http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=162, 

http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=646 2013-01-01).  

På hemsidan finns även en länk vidare till gruppens grundskolas hemsida 

(http://www.loks.se). Hemsidan förmedlar att skolans målsättning är, utöver van-

liga kunskapskrav, att fostra barn i en genuin kristen tro, stimulera dem andligt 

och verka för att utveckla bibliska karaktärsdrag  (http://www.loks.se/om-

skolorna/maalsaettning 2013-01-01).  

 

Ekman skriver i Att följa Jesus att det finns en risk när det kommer till att lämna 

över en verksamhet till en yngre generation. De äldre måste tro på de yngre som 

även måste gensvara och vara överlåtna. Han vänder sig här direkt till den unga 

läsaren och påstår att det pågår en rekrytering från himmelen av unga människor. 

Han uppmanar att inte slösa bort sitt liv på det som är oviktigt och kortvarigt. 

Istället lovar han ett andligt äventyr, men att det för den delen inte betyder kändis-

skap. Han frågar om läsaren vill vara med om det som hen läser om i Bibeln (Ek-

man, 2012, s. 83-85). Han uppmanar att inte bli en besviken kristen som går över 

till neutralläge och förklarar vikten av att lära känna Jesus på djupet eftersom man 

då inte kan bli besviken på honom, hur besviken man än blir på andra människor. 

Det handlar om att bli förälskad i Jesus. Det kristna livet handlar om att möta Je-

sus som person, inte som en lära. Efter att ha mött den kärleken spelar det ingen 

roll vad som händer i livet eftersom kärleken besegrar besvikelse, stolthet och 

viljan att fly. Rädslan för att bli sårad får oss att fly från kärleken, men Guds kär-

lek är svår att stå emot eftersom den förvandlar ens liv. Hela livet går ut på att 

gensvara på den kärleken (Ekman, 2012, s. 86-87). Ekman uppmanar läsaren att 

inte låta "denna världens ande" påstå att hen inte är älskad. Känslan av menings-

löshet är som frätande syra som gör oss hårda. Ekman skriver att Jesus vill sam-

tala personligt med läsaren och att gensvara på det Jesus säger och följa honom 

förändras livet, därefter leder Jesus individen vidare. Ekman skriver vidare att 

livet inte alltid är lätt, men att Jesus använder lidandet till att forma oss och att han 

finner en väg ut. Han skriver att en ny generation med sann överlåtelse behövs. 

Han påstår att läsaren varken behöver vara begåvad, smart eller snygg i andras 

ögon, bara hjärtat är äkta. Vad än andra människor säger som är nedlåtande säger 

Gud det motsatta. Med den inställningen blir livet nytt. Inte att allt flyter på utan 

bekymmer, utan att det finns en kärleksrelation till Jesus. Kärleken kommer från 

Jesu kropp; kyrkan, och alla kristna är lemmar i den kroppen. Han botade genom 

sin fysiska kropp och gör det idag genom församlingen. Ekman utmanar de unga 

att bli äkta lärjungar och bygga framtidens kyrka. Med uppdraget att nå ut med 

evangeliet till hela världen ger han förslag på att läsaren kanske kommer att bli 

missionär, pastor eller kristen tv-profil. Han menar att alla behövs och att det finns 

en plats för var och en (Ekman, 2012, s. 91-94).  

http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=162
http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=646
http://www.loks.se/
http://www.loks.se/om-skolorna/maalsaettning
http://www.loks.se/om-skolorna/maalsaettning
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4.3. Analys 

I detta avsnitt kommer jag att använda de teoretiska anslagen för att stärka det 

resultat som jag har presenterat. Jag kommer även att behöva tolka Ekmans bud-

skap för att lokalisera effekter som skuld. Detta för att förtydliga varför jag valt att 

placera materialet i respektive kategori.  

4.3.1. Den autistiska världen  

Att Ekman skuldbelägger läsaren genom att skriva om att ett halvhjärtat liv tjänar 

en fiendes syfte skulle kunna stämma överens med att religionen riskerar att bli 

överdriven skrock. Det skulle även kunna skapa en rädsla att göra fel. Den strid 

som han nämner i samband med detta kan liknas vid den ständigt pågående och 

repetitiva jakten efter fullbordan som den autistiska världen talar om eftersom 

striden inte kan hjälpas av någon ceremoni. Även fast exemplet visar på fragment 

från den autistiska världen följer den inte alla kriterier. Att dö bort ifrån sig själv 

för att få tillfredsställelse och beskydd i evighet kan också innebära en jakt efter 

en önskedröm att uppfylla ett själviskt behov om att säkerställa relationen till Gud 

och sin plats i himlen. Buskapet måste förstås i sin kontext och kan tolkas olika 

beroende på individens inställning. Därför kan det jag anser vara uttryck för den 

autistiska världen egentligen vara motiverat utifrån en teologisk logik. 

4.3.2. Den realistiska världen  

Ekman försöker få läsaren att förstå varför det är viktigt att kyrkan är enad. När 

han påstår att kyrkan försvagas av individualismen skuldbelägger han de deltagare 

som inte gjort tillräckligt för att bidra till denna gemenskap. Samma antydan finns 

i uttalandet om att uppdraget inte kan fullföljas om priset inte betalas, något som i 

denna kontext skulle kunna vara straff nog för den som inte lyder. Jag anser att det 

visar på hur institutionen använder sin makt för att lagstifta en attityd och skapa 

en norm. Det som starkast hör till den realistiska världen är Ekmans påstående om 

att läsaren måste ändra sitt sätt att identifiera sig. Han uppmanar till att förneka sig 

själv, trotsa sig själv och att vinna seger över sig själv. När Ekman skriver att an-

hängaren måste släppa sina privata ambitioner eftersom hen inte äger sitt eget liv 

visar han tydligt hur individen ska inrätta sig istället för att uppmuntra till eget 

utforskande av sin tro. En strikt verklighetstolkning har alltså ersatt den lekfulla 

attityden från den illusionistiska världen. Hans upprepningar präntar även in en 

tanke som läsaren med tiden kan uppfatta som fakta. I den stränga tolkningen att 

släppa sina ambitioner och inte ha kontroll över sitt eget liv för att uppnå det Jesus 

planerat för individens liv tyder på en form av tvångsfantasi. Tutored fantasy i den 

illusionistiska världen utvecklas då till realistiska faktum. Därför fungerar inte den 

illusionistiska världen som den är tänkt att göra. Dock är denna tutored fantasi 

varken okontrollerad eller frånvarande, vilket gör att den i sig skulle kunna till-

höra den illusionistiska världen. Genom att säga upp äganderätten till sitt eget liv 

riskerar dock den psykiska hälsan att påverkas på ett destruktivt sätt. Speciellt när 

individen uppmanas att göra detta för att Gud vill det. När Ekman skriver att indi-

viden får problem när hen förväntar sig att församlingen ska tillfredsställa de egna 

behoven samt att individen inte kan förvänta sig att få tillgång till en erkänd platt-

form trots sitt engagemang skapas en skev bild av hans egna förväntan på sina 
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medlemmar. Att avla fram konkurrerande ledare är inte av intresse. Önskan är 

istället att skapa en ny generation av individer som är redo att offra allt men som 

inte bry sig om att framhäva sig själva.  

Det uppstår ytterligare en skuldbeläggning när Ekman skriver att de har många 

besökare men få arbetare; alltså individer som går att använda för församlingens 

syfte. Kravet om att medlemmen ska vara redo att sändas ut varthelst Jesus vill 

skicka denne visar på en stor makt från ledarpositionen. Det beror på vem som 

skickar ut medlemmen. Ett påstått tilltal från Gud om att åka ut skulle kunna 

komma från ledaren egen önskan. Även om det skulle komma från medlemmen 

själv kan hen ha känt sig manad på grund av pressen från församlingen och dess 

ideologi, tillika en förställning om bekräftelse via åtlydnad av ledarskiktet. Genom 

att beskriva det omgivande samhället som självcentrerat och egotrippat drar Ek-

man en tydlig linje mellan världen utanför och sina medlemmar. Det blir även ett 

sätt för honom att förklara för läsaren hur han förväntar sig att hen ska leva sitt 

liv; överlåtet och tillgängligt för församlingens arbete. Det är mycket som talar för 

att Livets Ord skulle placeras i kategori 1 i DeMarinis utvecklade orienteringsmo-

dell med kategorier av existentiella behov och meningssystem i en postmodern 

kontext. Att kategorin kopplas ihop med fundamentalister i teorikapitlet har 

ingenting med mitt val att göra. Det är snarare den bokstavliga tron som presente-

ras på hemsidan i kombination med budskapet om att människan kan umgås med 

en transcendent verklighet; Gud, och ha en relation till honom. I teorikapitlet pre-

senterades att den svenska kulturen framför allt representeras av kategori 3, 5 och 

6. Dessa kategorier skiljer sig markant från kategori 1, speciellt kategori 3 vars 

variabler är helt motsatta; de tror varken på något bokstavligt eller något transcen-

dent. Detta innebär att Livets Ord måste vara en minoritetsgrupp jämfört med det 

omgivande samhällets kulturella anslag. Det Ekman skriver om förvildade ung-

domar som är trasiga och ångestladdade påminner även om kategori 6 som inne-

bär avsaknad av ett fungerande meningssystem. Enligt DeMarinis är det många 

etniska svenska ungdomar som tillhör denna grupp. Ekman menar att detta är re-

sultatet av att inte ha fått en andliga fostran, vilket Livets Ord kan erbjuda till 

skillnad från dagens samhälle. Att sekulariseringen och relativismen anses vara 

stora hot visar också på distansen från det omgivande samhället i och med distan-

sen från kategori 3, den kategori som menade att ingen kan säga sig veta någon 

sanning. Jag anser att Ekman skapar ett eget tolkningsföreträde när han talar om 

andra kristna som influeras av världen. Det är viktigt att fråga sig vem det är som 

tolkar att dessa kristna befinner sig i världen och vilka gärningar som avgör att de 

har hamnat där med tanke på att Ekman menar att dessa kristna lever farligt. Ulf 

Ekmans engagemang inom Oral Roberts University och relationen som han har 

haft med Lester Sumrall är delar som visar på Ekmans koppling till USA. Även 

uppstartandet av internationella bibelskolor pekar mot ett global inriktning. Med 

all denna information i bakhuvudet finns det skäl att anse att Livets Ord är en mi-

noritetsreligion i den svenska kulturella kontexten. Precis som presentationen av 

minoritetsgrupper redovisade erbjuder Livets Ord ett spektra av fritidsaktiviteter 

och stödkontakter. Även fast minoritetsgruppen i Köpenhamn erbjöd lite an-

norlunda tjänster, så som ålderdomshem och kyrkogårdar, finns det andra sam-

band när det kommer till de egna skolorna. Jag anser även att sociala verksamhet-

er som läger och idrottslag bidrar till samma effekt av sammanslutning via med-

lemskap som minoritetsgruppen gav. Ekman förespråkar kontinuerligt för sam-

manhållning och gemenskap, vilket gynnar den sociala verksamheten. Han skriver 

även om vikten av att omfamna mångfalden av uttryck i ritualerna. Detta är något 
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som saknades hos minoritetsgruppen enligt den aktuella studien där de liberala 

judarna kände sig kuvade under den ortodoxa sidan. När Ekman skriver om mång-

falden av förståelse av Bibeln så tillägger han att det däremot inte finns något ut-

rymme för att tolka evangeliets sanning på olika sätt. Han använder termen teolo-

giskt konservativ för att markera gruppens ståndpunkt. Detta kan liknas vid hur 

den ortodoxa sidan styr över de liberala medlemmarna när det kommer till graden 

av tro. När Ekman skriver ”din tolkning” i ett sammanhang som berör att inte vara 

för snäv samt när han skriver att alla kan ha fel ställer jag mig frågande till tolk-

ningsföreträdet. Ekman påstår att alla kan ha fel, vilket skulle kunna innebära att 

han själv kan misstolka vissa Bibelpassager. Det kan däremot även betyda att 

varje individs feltolkning behöver omtolkas, vilket de kan behöva hjälp med. Här 

står Ekman, som gruppen ledare, på första plats när det kommer till att skapa en 

ny förståelse av ett budskap, vilket innebär att vems tolkning som än behöver mo-

difieras behöver granskas av någon som är tillräckligt kunnig inom gruppens teo-

logiska ideologi, vilket förslagsvis är Ekman själv då han är församlingens grun-

dare och även hjärnan bakom den tutored fantasy som fungerar som gruppens 

teologiska ram. Ekman har även stort värde för gruppen eftersom han är den stän-

dige representanten utåt och även står bakom mycket av innehållet på Livets Ords 

hemsida. Livets Ord har inte statliga kopplingar på det sättet att födslar registreras 

utifrån någon intern ledares bestämning av grad av kristenhet. Den kristna identi-

teten inom gruppen är inte heller kopplad till Israel på samma sätt som den judiska 

identiteten, även fast nationen Israel är en viktig del av det stöd som Livets Ord 

vill visa offentligt. Detta är starkt kopplat till deras teologi och blir därför ändå ett 

ställningstagande som representerar identiteten; Livets Ord står upp för Israel ef-

tersom judarna är Guds utvalda folk, något som även framkommer tydligt på 

gruppens hemsida.  

Det finns inte mycket som tyder på att Ekman eller Livets Ord förespråkar varken 

ett känslomässigt avståndstagande från utomstående individer och platser eller att 

med humor och sarkasm försvara sin kristna identitet. När Ekman skriver om vik-

ten av att förstå samtiden ser jag en parallell till studien om minoriteter i ameri-

kanska sydstater. Några av deltagarna i studien utbildade sig i det motstånd som 

de var tvungna att svara mot genom att följa tv-evangelister. Den metod för att 

försvara sin religiösa identitet som är mest lik det Ekman skriver om är att korri-

gera okunskap. Ekman menar å ena sidan att de kristna finns till för att betjäna 

andra människor och nå fram med evangeliet, men jag anser ändå att de påminner 

om varandra eftersom båda handlar om att ge respons. Även att reagera när någon 

talar illa om Jesus speglar hur den kristne individen försvarar sin kristna tro och 

därmed även sin kristna identitet, något som Ekman alltså uppmanar läsaren till 

att göra. Han betonar dock att attityden mot dem som inte är kristna är avgörande, 

så även den respekt läsaren kan få genom att inte leva som dem. Att skapa en 

motkultur som skiljer sig från hur resterande delen av samhället lever efter är vik-

tigt för att kunna upprätthålla en sådan attityd. Idén om att skapa en motkultur 

med grund i den teologiska sanningen blir ett material för tutored fantasy från den 

illusionistiska världen. Det sker däremot med tvång eftersom det finns en tydlig 

ram kring vad som förväntas av deltagarna av denna motkultur och vad som inte 

är tillåtet. Den illusionistiska världen innehåller samtidigt kulturella markörer, 

vilket även Livets Ord besitter. Speciellt via uppmaningen om att skapa motkul-

turen i kontrast till det utomstående samhället. Denna tradition bygger även på 

tidigare kyrkliga traditioner bestående av den illusionistiska världens tutored fan-

tasi, innehållande andliga föreställningar och gudomliga påbud; symboler för den 
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illusionistiska världen. Ekman återkommer även till den transcendenta relationen 

till Gud. Valet av att inte placera dessa delar i den illusionistiska världen är grun-

dat på den autoritära attityd i Ekmans text som jag anser platsa i den realistiska 

världen.  

 

Att särskilja sin identitet mot sin omgivning går som en röd tråd genom alla de 

exempel som presenterades hos den judiska minoritetsgruppen. Livets Ord har 

däremot en egen metod av att vara både inkluderande och exkluderande. Det lig-

ger i stort sett mer fokus på hur livet inom församlingen ska stärkas än vid hur 

relationen till utomstående människor ska hanteras. Även när Ekman varnar för att 

församlingen inte får bli ett andligt ghetto så är det dock gruppen som stärks än en 

gång då han använder termer som ”vi” och ”oss” många gånger i dessa passager. 

Här växer gruppens sammanhållning och gemenskap tätare genom att måla upp en 

bild av ”vi” och ”dem”. Den öppenhet som Ekman förespråkar gör det dock svårt 

att placera vissa av passagerna i den realistiska världen. Den kontroll som den 

realistiska världen bidrar till inte är lika stark eftersom medlemmarna uppmanas 

att ha kontakt med utomstående. Detta är ett problem för min kategoriindelning. 

Uppmaningen om att följa evangeliet är också ett gränsfall då den tillhör en reli-

giös dimension som skulle kunna platsa i den illusionistiska världen.  

4.3.3. Den illusionistiska världen  

Genomgången av Livets Ords teologi hade kunnat placeras i den realistiska värl-

den eftersom den är bokstavlig och inte lämnar något utrymme för den illusionist-

iska världens kreativitet. Mitt val av att ändå placera den i den illusionistiska värl-

den beror på att gruppen förhåller sig till den illusionistiska världen i sin egen 

kontext eftersom de använder ett symbolsystem som fungerar i gruppens teolo-

giska inriktning. Mötet med den svenska kulturella kontexten skapar däremot en 

särskiljning där Livets Ords grundläggande tro betraktas tillhöra den realistiska 

världen. Hur den kulturella kontexten kan påverka uppfattningen av en religiös 

minoritetsgrupp och dess plats i bedömningsmodellen återkommer jag till senare.  

Livets Ord använder sig av det viktigaste elementet inom den illusionistiska värl-

den; tutored fantasy. Jag anser att detta börjar redan på gruppens grundskola. Ge-

nom att fostra barnen till en kristen tro introduceras de religiösa berättelsernas 

status redan från tidig ålder. Detta följer sedan under hela skolgången eftersom 

utvecklingen av bibliska karaktärsdrag är något som rimligtvis tar tid. Uttolkning-

en av dessa bibliska karaktärsdrag utgör en stor del av tutored fantasy. Den illus-

ionistiska världen krymper däremot i takt med att andra typer av fantasi inte är 

tillåtna. Symbolerna som utvecklats av Livets Ords elit och tvångsmässigt appli-

cerats på gruppens medlemmar är däremot grundade i Bibeln, som är ett av kris-

tendomens mest centrala fundament. Detta gör att det finns interna argument för 

den egna tolkningen. Det symboliska tänkandet visar teoretiskt sett på tillhörighet 

till den illusionistiska världen. En tydlig symbol som Ekman använder sig av som 

medlar mellan det synliga och osynliga är hur han beskriver kyrkan. När han be-

skriver kyrkan som Jesu kropp och medlemmarna som lemmar i denna kropp 

skapar han en unik enhet som samtidigt är helig. Jesus talas om som ett transcen-

dent objekt men beskrivs samtidigt som en person som vill samtala med läsaren 

och att läsaren i sin tur måste bli förälskad i Jesus. Användandet av symboler för 

att förklara sådant som är för stor för att förstå visar sig bland annat i när Ekman 
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skriver att Jesus använder lidande för att forma människan. Han skriver mycket 

om att känna sig älskad av Gud; som utifrån den illusionistiska världen är personi-

fieringen av den transcendenta verkligheten. Fokus ligger på Guds faderliga egen-

skaper och det äventyr som väntar för den som är redo att följa de krav som Ek-

man lagt fram. Detta brudskap är riktat till de ungdomar som läser Att följa Jesus. 

Boken har även som syfte att stärka relationen mellan den yngre och den äldre 

generationen för att gruppen ska kunna överleva och behålla sin särart. Även för 

de unga uppmanas till hängivenhet men fokus ligger samtidigt på att bygga upp 

sin självkänsla, något som delvis är motsägande mot resten av bokens innehåll 

som talar om att ge upp sig själv och som tyder på en angränsning till den realist-

iska världen.  

4.3.4. Bedömningsmodell  

Här har jag placerat in mina tidigare analysdelar i DeMarinis bedömningsmodell 

som innehåller metanivå, teorisnivå och metodnivå samt de yttre påverkande fak-

torerna erfarenhet, information och insikt.  

 

Då Pruysers psykologiska världar var ett svar mot Freuds teori om primär- och 

sekundärprocessen, som vilade på hans världsbildsteori, anser jag att de psykolo-

giska världarna lägger grunden till en människas världsbild. Därför placerar jag 

Livets Ords psykologiska värld i botten av modellen, där vi finner metanivån. Jag 

tycker mig se antydningar till att Livets Ord befinner sig delvis i den illusionist-

iska världen men även på gränsen till den realistiska världen. Ekman ger exempel 

på hur vissa språkliga uttryck hör hemma i den illusionistiska världen så som me-

taforer kring himmelriket som en skatt och kyrkan som Jesu kropp. Han ger även 

exempel på språkliga uttryck som platsar i den realistiska världen. Bland annat när 

han talar om självförnekelse, att individen inte äger sitt eget liv och att uppdraget 

inte fullföljs om inte ett visst pris betalas. Även sättet som Livets Ord använder 

doktrinerna på, i detta fall Bibeln, skulle jag vilja placera i den realistiska världen. 

Utifrån DeMarinis utveckling av Wulffs orienteringsmodell med kategorier av 

existentiella behov och meningssystem visade det sig att Livets Ord tillhörde ka-

tegori 1 som innebär att ha en bokstavlig tro på en transcendent verklighet. Den 

bokstavliga tolkningen skulle jag placera i den realistiska världen medan den tran-

scendenta verkligheten passar bättre i den illusionistiska världen. Detta hjälper till 

att förklara Livets Ords världsbild. I och med detta placerar jag både den illusion-

istiska världen och den realistiska världen i botten av DeMarinis bedömningsmo-

dell. Jag vill däremot inte sätta dem för sig, utan för dem tillsammans i en gemen-

sam benämning; realistisk illusionistisk värld. Eftersom den realistiska världen har 

gjort ohämmat intrång i den illusionistiska världen så har den gått över till att ris-

kera en destruktiv och strikt livshållning samtidigt som den håller kvar sin tran-

scendenta gudsbild.  

 

Metanivån påverkar teorinivån eftersom metanivån är grunden till existentiella 

föreställningar. På teorinivån placerar jag därför Livets Ords värderingar som 

bygger på världsbilden, och i denna studie den psykologiska världen. Då världs-

bilden avgör hur gruppen tror på sin religion hamnar deras teologiska ansatser på 

teorinivån. Här finns budskapet om att Gud har skapat människan, att Jesus är 

Guds son, att människan är evig och att Jesus dog för att rädda människorna från 
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den eviga döden. Här finns även de värderingar som Ekman försöker föra fram i 

sin bok, bland annat hur gemenskapen mellan generationerna inom församlingen 

är viktig för att bevara kyrkan, som i sin tur har uppdraget att sprida evangeliet 

vidare. Jag väljer att kalla denna nivå för teologiskt konservativ. Dels eftersom 

Livets Ord redan har placerats i kategori 1, de bokstavtroende, dels för att Ekman 

i sin bok uppmanar till att vara just teologiskt konservativ, och dels för att det är 

tron och teologin som påverkar hur värderingarna formas.  

 

Teorinivån påverkar i sin tur metodnivån, alltså det beteende som ger uttryck för 

värderingarna. Här ämnar jag att placera den praktik och de ritualer som Livets 

Ord utför. Eftersom jag har begränsat med information om detta utgår jag ifrån 

vad Ekman skriver hur individen ska leva sitt liv. I boken uppmanar han till att 

skapa en motkultur. Detta är en nyckelterm som innehåller mycket annat av det 

Ekman skriver om; bland annat att inte älska världen, att inte leva som icke-

troende och att inte vara arrogant eller dömande mot dem. Han vill skapa en atti-

tyd som han anser inte finns bland de som saknar det han kallar den genuina 

kristna tron.  

 

De kringliggande faktorerna är något som påverkar relationen mellan modellens 

steg. Alltså att viss erfarenhet, information och insikt tvingar en grupp till ett 

ställningstagande. Jag har valt att plocka in det svenska samhället som en enhetlig 

variabel mot Livets Ord. I denna enhet ingår fortfarande samma undervariabler; 

samhällets gemensam nämnare som har en tydlig relation till varandra.  

Under erfarenhet har jag placerat den svenska kulturella kontexten och syftar då 

till Livets Ords erfarenhet av att befinna sig i en sekulariserad kontext. Denna 

erfarenhet påverkar gruppen på ett sådant sätt att de måste göra ett aktivt val kring 

hur de ska förhålla sig till kontexten. Under information har jag placerat den upp-

lysning som Livets Ord får om de världsbilder som existerar runt omkring dem. 

Denna variabel påverkas starkt av erfarenheten av den kulturella kontexten som i 

sin tur påverkas av vidare informationen om världsbilderna. Under insikt har jag 

placerat Livets Ord som minoritetsgrupp. Erfarenheten av den omgivande kultu-

rella kontexten och informationen om världsbilderna leder till Livets Ords insikt 

om att deras grupp är en minoritet. Denna insikt kan påverka införskaffandet av 

mer information om utomståendes världsbilder. Insikten kan i en vidare utsträck-

ning även förstärka erfarenheten av den svenska kulturella kontexten.  

 

Att vara en religiös minoritet kan påverka metodnivån genom att få ännu större 

utslag av en vilja att vara annorlunda. På samma sätt kan erfarenheten av den se-

kulära kontexten kan få den bokstavliga teologin att bli ännu mer inriktad på en 

hängivenhet, eventuellt till graden av en slavisk tolkning. Informationen om andra 

världsbilder kan på samma sätt få den realistiska illusionistiska världen att närma 

sig den renodlade realistiska världen ännu mer. Detta innebär att variablerna kan 

påverka enskilda nivåer i bedömningsmodellen men dessa nivåer har alltid en re-

lation till varandra. Om en annan kulturell kontext lyfts in i erfarenheten och byter 

ut den svenska kulturella kontexten kan det påverka insikten om att vara eller inte 

vara en minoritet, vilket i sin tur leder till omprioriteringar i modellens metanivå. 

Detta återkommer jag till i min diskussion.  
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Figur 4.3.4. Livets Ord i Model of Assessment System. 

4.4. Slutsatser 

Hur formas en intern kultur inom en religiös minoritet som kontrast till den 

rådande kulturella kontexten?  

 

För att kunna placera Livets Ord i sin kulturella kontext var jag tvungen att under-

söka hur gruppen skiljer sig från det omgivande samhället. Jag kom fram till att 

Livets Ord, vars ledare och grundare Ulf Ekman inspirerats av en amerikansk teo-

logisk ideologi, har en stark religiös tro av bokstavlig karaktär. En sådan ideologi 

står som motsats till Sverige som enligt World Values Survey är ett av världens 

mest sekulariserade länder. Jag applicerade sedan DeMarinis utvecklade bidrag 

till  Wulffs orienteringsmodell med kategorier av meningssystem på undersök-

ningen. Där placerade jag Livets Ord i kategori 1: en bokstavlig tro på en tran-

scendent verklighet. Då Sverige till stor del tillhör kategori 3; symbolisk tro på en 

icke-transcendent verklighet eller kategori 6; avsaknad av meningssystem, blir 

Livets Ord en minoritet i den kulturella kontexten. Att Livets Ord står i kontrast 

till samhället visar sig även i det Ekman skriver i sin bok. Han uppmanar läsaren 

till att inte leva sitt liv som icke-troende människor gör och menar samtidigt att 

många kristna som gör det lever farligt. I analysen kom jag fram till att Livets Ord 

har element från den illusionistiska världen eftersom de transcendenta inslagen tar 

stor plats men samtidigt lutar åt den realistiska världen då teologin tolkas bokstav-

ligt. Enligt Pruyser introduceras den illusionistiska världens symboler i kulturen 

från tidig ålder. Detta anser jag ske i Livets Ords skola som redan från grundsko-

lenivå prioriterar att fostra barnen till en genuin kristen tro och utveckla bibliska 

karaktärsdrag. Symbolerna har däremot en tendens att placeras i den realistiska 

världen när hela identiteten förväntas vara upptagen av gruppens teologi. I den 

realistiska världen riskerar religionen att bli trång, snäv och lagisk. De illusionist-

iska symbolerna som presenteras vid tidig ålder fortsätter sedan in i ett försam-
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lingsliv där den yngre generationen förväntas ta över stafettpinnen från den tidi-

gare generationen. Alltså ett liv av mission där målet är att sprida gruppens teologi 

över hela världen. Ekman skriver i sin bok om att skapa en kultur, vilket innefattar 

både hur den interna kulturen struktureras upp inom gruppen och hur denna kultur 

ska visa sig utåt. Detta har jag sammanfattat med nyckeltermen motkultur, en term 

som Ekman själv använder sig av. Den handlar framför allt om hur gruppens med-

lemmar ska agera mot icke-troende och har sin grund i Livets Ords teologi. Denna 

motkultur är en intern kultur som gruppen vill ska påverka den rådande kulturella 

kontexten.  

 

Hur kan materialet förklaras utifrån Pruysers teori om de psykologiska 

världarna?  

 

Materialet innehöll många delar som jag kunde använda för att svara på denna 

fråga. Jag applicerade Pruysers psykologiska världar på valda delar av Ekmans 

bok och kompletterande information från hemsidan för att lokalisera vilken psy-

kologisk värld som gruppen potentiellt befinner sig i. Den autistiska världen hit-

tade jag ett fåtal exempel från. Dessa exempel innefattade Ekmans påstående om 

att ett halvhjärtat liv tjänar fiendens syfte, vilket jag ansåg kan leda till att relig-

ionen blir överdriven skrock och en rädsla för att göra fel kan uppstå. Den stän-

diga jakten efter fullbordan kan tolkas in i det Ekman skriver om en inre strid som 

inte kan hjälpas av några ceremonier. Som helhetsbild valde jag dock att inte ut-

öka den autistiska världen eftersom jag ansåg att andra delar av teorin om de psy-

kologiska världarna hade större relevans. Livets Ord använder sig mycket av tuto-

red fantasy, vilket tillhör den illusionistiska världen. I deras skola presenteras en 

egentolkad version av de religiösa symbolerna vid ett tidigt skede i livet. Dessa 

tolkningar leder till en tutored fantasy som präglas av tvång och uteslutande av 

andra typer av tutored fantasy som inte platsar inom gruppens ramar, vilket tillhör 

den realistiska världen. Ekman använder även många symboler i sin bok, bland 

annat genom att likna kyrkan vid Jesus och samtidigt ge Jesus personliga egen-

skaper. Samtidigt skriver Ekman att det måste ske ett skifte i hur medlemmen 

identifierar sig. Att förneka sig själv och ge upp sina egna ambitioner är en kärna i 

Att följa Jesus och beskrivs som ett pris som måste betalas. Om läsaren inte följer 

Ekmans uppmaning menar han att uppdraget som församlingen kallats till inte kan 

fullföljas. Detta tar bort den illusionistiska världens utforskande och lekfullhet 

som får anpassa sig efter den realistiska världens strikta tolkning. Den transcen-

denta gudsbilden finns fortfarande kvar men eftersom den realistiska världen finns 

representerad vid sidan av den illusionistiska världen så valde jag att slå dem 

samman, detta eftersom det är svårt att fastställa exakt vart gränsen går i fallet 

med Livets Ord. Därav placerade jag gruppen i en realistisk illusionistisk värld.  

 

Hur skiljer sig det Ulf Ekman skriver om att särskilja sig från omgivningen 

jämfört med hur andra religiösa minoritetsgrupper särskiljer sin identitet?  

 

För att svara på denna fråga har jag använt mig av Cutlers studie om judar i ame-

rikanska sydstater och Buckers studie om judar i Köpenhamn för att ställa mot 

Ekmans uppmaningar i Att följa Jesus och valda delar från Livets Ords hemsida. 

När Ekman fokuserar på att individen ska vara annorlunda från sin omgivning 

handlar studierna om den judiska identiteten mer om hur individen förhåller sig 

till att vara annorlunda från sin omgivning. Judarna i de amerikanska sydstaterna 
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använde olika försvarsmetoder för att behålla sin judiska identitet. Vissa tog av-

stånd från sin arbetsplats eller sina kollegor, andra använde humor för att 

överskugga attacker och vissa informerade sin omgivning när de hade fel om ju-

dendomen. Ekmans bok var inte lika inriktad mot att försvara den kristna tron 

men vid ett tillfälle påstår han att en person som är kristen på riktigt reagerar när 

någon säger något negativt om Jesus. Utöver detta visade det sig att Ekman var 

positivt inställd till kontakten med utomstående och menade att Livets Ords med-

lemmar är till för att betjäna andra människor som en del av missionsarbetet. Han 

använder däremot termen motkultur för att förklara att medlemmarna inte ska leva 

som människorna i världen. Till skillnad från studien om judarna i sydstaterna, där 

deltagarna gick in i försvarsställning, uppmanar Ekman till att hålla en god attityd 

mot de som inte är kristna och inte döma dem. Han skriver om att vara inklude-

rande mot andra men exkluderande mot det som strider mot evangeliet. Han upp-

manar till att vara teologiskt konservativ. Det sistnämnda påminner om studien av 

judarna i Köpenhamn där den ortodoxa sidan styrde det judiska samfundet. De 

liberala judarna hade inget inflytande över hur gruppen utvecklades. Inom Livets 

Ord har Ekman en tydlig plats i ledningen men gruppen är inte lika strikt formad 

efter någon ortodox gren. I Att följa Jesus öppnar Ekman upp för omtolkningar 

och menar att det inte finns något rätt eller fel sätt att utföra ritualerna på, så länge 

den teologiskt konservativa grunden finns med. För att förklara hur individer inom 

Livets Ord ska särskilja sina liv vägde jag även in omfånget av gruppens fritids-

sysslor. Både Livets Ord och det judiska samfundet i Köpenhamn erbjöd egna 

sociala aktiviteter istället för det samhället erbjuder, fast på olika grunder. I Kö-

penhamn berodde det på att den religiösa grenen tillhörde en annan tradition av 

teologiskt grundade regler än Danmarks moderna samhälle; bland annat skolor 

och ålderdomshem. Inom Livets Ord var de sociala aktiviteterna en förutsättning 

för att den gemenskap som Ekman förespråkar i sin bok ska kunna bibehållas; 

bland annat bönegrupper och körer.  

 

Hur kan Livets Ords psykologiska värld, förväntade beteende och kontext 

struktureras upp utifrån DeMarinis bedömningsmodell?  

 

Jag använde grunden för DeMarinis bedömningsmodell och tolkade in olika 

aspekter av Livets Ord för att både förstå dess plats i den kulturella kontexten och 

hur världsbilden formar ett visst beteende. På metanivån placerade jag den psyko-

logiska värld som jag tycker att Livets Ord befinner sig i. Jag valde att slå ihop 

den illusionistiska världen och den realistiska världen till en realistisk illusionist-

isk värld. På teorinivån placerade jag Livets Ords värdering och kallade detta teo-

logiskt konservativ eftersom värderingarna grundas i den teologiska ansatsen och 

för att Ekman redan uttalat denna term. På metodnivå placerade jag Ekmans term 

motkultur eftersom detta speglar en beteendemässig form av hur Livets Ords med-

lemmar ska agera som kristna. Runtomkring modellen har jag placerat erfarenhet 

av den svenska kulturella kontexten, information om andra världsbilder och insikt 

om att vara en minoritet. Dessa påverkar varandra på samhällelig nivå vilket i sin 

tur påverkar modellen genom att ställa frågor till Livets Ord som gruppen måste 

svara på. För att någon av nivåer ska kunna ändras krävs det att metanivån ifråga-

sätts till den grad att den modifieras.  
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Teoretisk reflektion  

Jag ställer mig kritisk till att det går att befinna sig i alla Pruysers psykologiska 

världar samtidigt. Problemet med min studie är att jag försökt hitta fragment från 

samtliga världar med ett begränsat material. Det skulle kunna vara så att den real-

istiska världens strikta regler bottnar i den autistiska världens föreställningar. Men 

i så fall skulle Livets Ords grundideologi härstamma från en autistisk fantasi ef-

tersom det skulle genomsyra hela budskapet. Om Ekman, som gruppens ledare, 

skapat en församling utifrån en egen autistisk uppenbarelse finns det möjlighet att 

hela gruppen har tagit till sig uppenbarelsen och därav har anammat den autistiska 

dimensionen. Problemet är att det är svårt att applicera den autistiska världen på 

gruppnivå. För att nå förståelse av en eventuell kollektiv autistisk nivå hade flera 

djupintervjuer med medlemmar från Livets Ord varit att rekommendera. Dessa 

intervjuer hade sedan kunnat analyseras utifrån Pruysers psykologiska världar för 

att se om det finns ett mönster som pekar åt det hållet. Det är däremot möjligt att 

Livets Ord ständigt rör sig mellan de psykologiska världarna. Gruppen använder 

sig genomgående av religiösa föreställningar och tutored fantasy som hör hemma 

i den illusionistiska världen. Boken kan även ses som en metod för att undervisa 

medlemmen i kulturens symboliska tänkande. Den stränga tolkningen och den 

bokstavliga appliceringen av budskapet på alla livets områden tyder mer på en 

lagbundenhet och hot om vissa straff, vilket gör att gruppen pendlar mellan den 

illusionistiska och realistiska världen. Den repetitiva kampen mot en andlig fiende 

närmar sig den autistiska världen samtidigt som den går in i den realistiska värl-

den eftersom det samtidigt handlar om att ge upp sitt eget liv till den bild av Gud 

som Ekman beskriver för att inte alliera med denna fiende. Detta tyder även på en 

rörelse mot den illusionistiska världen i och med Livets Ords inhemska kulturella 

förståelsen av det transcendenta, men återgår slutligen till den realistiska världen 

när utrymmet för den fria fantasin begränsas.  

5.2. Metodisk reflektion  

I och med att jag valde att göra en helhetsanalys av textanalysen har jag kunnat 

sätta materialet i sin kontext. Då jag gjorde en ingående tolkning av materialet 

hade jag kunnat utöka metoddelen med en mer utförlig beskrivning av hermeneu-

tiska metoden och även använt mig av denna explicit i arbetet. I mitt val av tema 

och problemområde av materialet anser jag att jag har valt rätt kategorier utifrån 

teorierna. Eftersom jag har fokuserat på Pruysers psykologiska världar fanns det 

inte några andra relevanta ingångar än att dela in materialet efter världarna. Jag 

hade kunnat utelämna den autistiska världen som underrubrik i resultatdelen ef-

tersom denna var mindre viktig för analysen. Men för att kunna besvara på fråge-
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ställningen var det viktigt att alla världarna fanns representerade. Valet att sätta 

den psykologiska världen på metanivån i bedömningsmodellen finns det skäl att 

diskutera. Jag ansåg att det var värt ett försök att placera den psykologiska världen 

på samma plats som världsbilden vanligtvis befinner sig på även fast den psyko-

logiska världen egentligen inte går att likställa med en världsbild. Det är alltså 

teorinivån och metodnivån i kombination med de utomstående faktorerna som lett 

fram till vilken psykologisk världsbild som står i botten. Som min studie är upp-

lagd hade jag därför inte kunnat få olika resultat beroende på metanivån. Det är 

snarare de omgivande faktorerna som är drivande i att påverka metanivån, i detta 

fall den kulturella kontexten. Hade en annan kulturell kontext applicerat på stu-

dien hade detta först och främst påverkat erfarenheten av den nya kulturella kon-

texten. Detta hade gett ett annat utslag på insiktsvariabeln i bedömningsmodellen. 

Livets Ord i en amerikansk kontext hade mycket väl kunnat leda till att insikten 

om att vara en minoritet inte hade infunnit sig. På vissa platser i USA hade det till 

och med kunnat handla om en majoritet. Eftersom en stor del av den svenska be-

folkningen har ett symboliskt tänkande utan en transcendent verklighet, en bland-

ning mellan olika meningssystem eller avsaknad av ett meningssystem blir det 

tydligt att Livets Ord, som har en bokstavlig tro på en transcendent verklighet, 

skiljer sig från den kulturella kontexten. Hade Livets Ord placerats i en kulturell 

kontext som haft en symbolisk tro på en transcendent verklighet hade modellens 

olika steg förmodligen påverkats av de yttre faktorerna. Metanivån hade kunnat 

påverkas mot en tydligare representation av den illusionistisk värden eftersom det 

inte hade funnits samma behov av att hålla en stark och tydlig åtskillnad mot om-

givningens världsbild. Den realistiska världens stränga ram och gruppens exklu-

sivism hade kanske inte varit lika påtaglig. Detta eftersom den omgivande kul-

turen hade delat större del av gruppens värderingar. I och med detta hade teori-

nivån fortfarande haft en bokstavlig teologi, men innehållit en bredare ekumenik. 

Detta hade i sin tur påverkat metodnivån, som inte varit i samma behov av att 

skapa en motkultur som skiljer gruppens anhängare från samhällets övriga med-

borgare. I ett sådant samhälle hade även innehållet i Ekmans bok förmodligen sett 

annorlunda. Därav går det att applicera olika kontexter på samma sätt som jag har 

använt DeMarinis modell och komma fram till andra slutsatser. Vad som hade 

funnits på de olika nivåerna i modellen beror på materialet.  

Jag anser att jag har förhållit mig till konsistenskriteriet så att uppsatsens delar är 

sammanhängande. Jag anser även att uppsatsen bidrar med förståelse kring Livets 

Ords psykologiska värld utifrån detta specifika material tillika utökad kunskap om 

Livets Ord som minoritetsreligion i Sverige på det sätt som det pragmatiska krite-

riet kräver. Jag anser även att jag har speglat verkligheten utifrån de aktuella teo-

rierna samt kopplat till den tidigare forskningen som jag tagit upp tidigare i arbe-

tet i min diskussionsdel för att skapa en empirisk förankring.   

5.3. Empirisk reflektion  

Något som både Cutlers studie om judarna i sydstaterna och Auléns studie om 

gymnasieungdomar på Livets Ord visade var en gemensam nämnare kring hur 

medlemmarna uppfattade omgivningen. Båda studierna redovisar att deltagarna 

avfärdade attacker mot den religiösa identiteten som okunskap. Detta är intressant 

eftersom Aulén redovisar något som stämmer överens med delar av Pruysers teori, 

men som saknas i min studie då materialet för denna uppsats inte var tillräckligt 
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omfattande. Auléns studie gav även en redovisning kring hur medlemmen förhöll 

sig till de metoder som ledarskiktet erbjöd. Intervjuerna gav information om att 

ungdomarna använde samma copingstrategier som Livets Ord som grupp nyttjade 

för att skydda sig mot kritik från övriga samhället. Min studie fokuserar istället 

bara på de metoder för särskiljning som Ekmans erbjuder. Vidare studier hade 

kunnat redovisa för hur budskapet i Att följa Jesus hade kunnat förvaltas och hur 

det hade påverkat individen.  

Coleman skrev att massmedia ofta identifierat Livets Ord med Ekmans person. 

Detta är något som är ett tydligt problem även i min studie då mitt material näst 

intill bara utgår från Ekmans egna ord. Därav blir Ekman en representant för hela 

Livets Ord utan att väga in ifall det finns ytterligare riktlinjer. Eftersom Coleman 

har gjort en analys av det övriga samhällets bild av Livets Ord så har han kunnat 

lyfta fram fler aspekter av kritik som kan ha spelat roll för hur gruppen valt att 

profilera sig. Det faktum att han har jämfört Livets Ord med andra frireligiösa 

grupper har resulterat i att han kan placera Livets Ord på en karta över trosinrikt-

ningar som hade kunnat vara intressant även i min studie. I likhet med min studie 

visar Coleman hur Ekman som ledare står i en position att definiera begrepp för 

att passa in i vissa sammanhang. Coleman använde ordet frihet som exempel. Jag 

vill lyfta fram ordet uppoffring eftersom det används med samma kontextuella 

innebörd. Uppoffring leder i detta sammanhang till något större, både andligt och 

gemenskapsmässigt inom kyrkan, vilket i sin tur leder till den definition av frihet 

som Coleman menade att Livets Ord brukar; ett självförverkligande i Gud, så som 

Gud beskrivs av Ekman. Detta visar på att Livets Ord vidmakthåller sin teologiska 

ståndpunkt än idag. Det är däremot svårt att se ifall andra delar av budskapet har 

ändrats, men trots denna möjlighet står Ekman kvar som auktoritet. Ytterligare en 

likhet mellan studiernas resultat är att Coleman beskriver Livets Ord som delta-

gare av samhällsdebatten, vilket Ekman även uppmanar till i boken Att följa Jesus. 

Där presenterar han även metoder för hur Livets Ords medlemmar borde agera i 

mötet med utomstående individer i skapandet av den motkultur han uppmanar till.  

5.4. Bidrag  

Jag anser att min uppsats har visat hur Pruysers teori fungerar genom att exempli-

fiera den på ett nytt material. Jag har även använt bidrag från olika teorier kring 

kulturella kontexter för att visa på var en religiös minoritetsgrupp befinner sig på 

skalan av en svensk kulturell kontext. Slutligen har jag arbetat fram en utveckling 

av hur DeMarinis bedömningsmodell skulle kunna användas på en religiös mino-

ritetsgrupp.  

5.5. Avslutande reflektioner  

Vid vidare forskning skulle mer material kunna samlas in för att skapa en bredare 

förståelse för bedömningsmodellen. I min studie är det i princip bara ledaren som 

finns representerad. Vid djupintervjuer hade forskaren kunnat föra in fler uttryck 

som hade stärkt eller slagit hål på slutsatsen om den realistiska illusionistiska 

världen på metanivån. Ett utökat material hade även kunna ge mer information om 

metodnivån. Vid en icke-deltagande observation av en gudstjänst eller annat ritual 

hade forskaren kunnat kartlägga mer av hur de teologiskt grundade värderingar ser 

ut i praktiken.  
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte var att se hur ledaren i en religiös minoritetsgrupp försöker 

forma sina medlemmars identitet för att särskilja dem från omgivningen. Jag ana-

lyserade Livets Ords psykologiska värld och placerade den sedan i en bedöm-

ningsmodell för att se stegen av hur ett visst önskat beteende uppnås. Jag började 

med att göra en textanalys av boken Att följa Jesus av Ulf Ekman samt informat-

ion från Livets Ords officiella hemsida och applicerade Paul Pruysers teori om 

psykologiska världar genom att skapa kategorier att analysera utifrån dessa. Efter 

detta placerade jag Livets Ord i sin kulturella kontext utifrån Valerie DeMarinis 

utvecklade orienteringsmodell för meningssystem. Livets Ord befann sig i en ka-

tegori av bokstavstroende på en transcendent verklighet, medan majoriteten av 

den svenska befolkningen hade en symbolisk tro utan en transcendent verklighet 

eller saknade meningssystem. Detta visade på hur Livets Ord är en religiös mino-

ritetsgrupp i en svensk kulturell kontext. Sedan jämförde jag Livets Ord med 

andra religiösa minoritetsgrupper. Jag valde att utgå ifrån Marianne Cutlers och 

Andrew Bucksers artiklar om judisk identitet och kom fram till att de judiska 

grupperna var mer inriktade mot att försvara sin identitet mot angrepp. Livets Ord 

var däremot mer inriktad på att inkludera utomstående men samtidigt skapa en 

motkultur för att visa att de inte var som de andra samhällsdeltagarna. Detta struk-

turerade jag upp i DeMarinis bedömningsmodell. I analysen kom jag fram till att 

Livets Ord delvis tillhör den illusionistiska världen men samtidigt uppvisar ten-

denser från den realistiska världen eftersom de både har en transcendent verklig-

hetsbild men av en bokstavlig art, därför placerade jag en realistisk illusionistisk 

värld på bedömningsmodellens metanivå. Denna psykologiska värld skapar grup-

pens teologiska struktur som jag placerade på teorinivån. På grund av uttaladen 

om att vara teologiska konservativ valde jag att kalla denna nivå för just teologiskt 

konservativ. På metodnivån valde jag att använda ytterligare en term som Ekman 

använder; motkultur. Denna placerades på metodnivå eftersom boken uppmanar 

till ett visst beteende mot det omgivande samhället. Detta förväntade beteende 

innefattade en inkluderande, betjänande och icke-dömande attityd. Utanför be-

dömningsmodellen fanns ett visst antal faktorer som påverkar dessa tre steg. Här 

valde jag att placera erfarenhet av den svenska kulturella kontexten, information 

om andra världsbilder och insikt om att vara en minoritet. Dessa kan påverka me-

tanivån och på så sätt ändra förhållandet mellan modellens nivåer vilket hade visat 

sig ifall studien hade innefattat ett annat material eller en annan kulturell kontext.  

 

 

 



 44 

Referenser 

Tryckta källor: 

 

Aulén, J. (2011). ”De känner inte oss” En religionspsykologisk studie av religiösa 

ungdomars hantering av omgivande opinioner. Uppsala: Uppsala Universitet.  

 

Buckser, A. (2003). Religious Practice and Cultural Politics in Jewish Copenha-

gen, American Ethnologist Vol. 30, Nr. 1: 102-117.  

 

Cetrez, Ö. (2005). Meaning-making variations in acculturation and ritualization: 

a multi-generational study of Suroyo migrants in Sweden. Diss. Uppsala : Uppsala 

universitet, 2005. Uppsala. 

 

Coleman, S. (1991). Livets ord och det svenska samhället. Tro & tanke, 1101-

7937; 1991:4. Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd.  

 

Creswell, J.W. (2009). Research design: qualitative, quantitative, and mixed 

methods approaches. (3. ed.) Thousand Oaks, Calif.: Sage. 

 

Cutler, M. (2006). Minority Group, Majority Space: Negotiating Jewish Identity 

in a Southern Christian Context, Journal of Contemporary Ethnography 35: 696-

728. 

 

DeMarinis, V. (2003). Pastoral care, existential health, and existential epidemiol-

ogy: a Swedish postmodern case study. Stockholm: Verbum. 

 

DeMarinis, V. (2008) The Impact of post-modernization on existential health in 

Sweden: Psychology of religion’s function in existential public health analysis, 

Archive for the psychology of religion 30: 57-74.  

 

Ekman, U. (2012). Att följa Jesus. Malmö: Livets Ords Förlag.  

 

Holme, I.M. & Solvang, B.K. (2010). Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. (2., [rev. och utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Josephson, A.M. & Peteet, J.R. (red.) (2004). Handbook of spirituality and 

worldview in clinical practice. (1st ed.) Washington, DC: American Psychiatric 

Pub., Inc.. 

 

Larsson, S. (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk pedagogik. ss. 16-35. 

Linköping University Electronic Press [2012-12-28]  

 

Malterud, K. (2009). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning: en introduktion. 

(2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 



 45 

 

Pruyser, P.W. (1983). The play of the imagination: toward a psychoanalysis of 

culture. New York: International Univ. Press.  

 

Wulff, D.M. (1993). Religionspsykologi. 2. Lund: Studentlitteratur. 

Internetkällor: 

 

Livets Ord. http://www.livetsord.se (2013-01-16)  

 

Livets Ords Kristna Skola. http://www.loks.se (2013-01-16)  

 

 

http://www.livetsord.se/
http://www.loks.se/

