
ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS 
Uppsala Studies in Systematic Theology and Worldviews 

4 

  



 

  



 

 

Omvändelsens skillnad 
En diasporateologisk granskning av frikyrklig 

ungdomskultur i folkkyrka och folkhem 
 
 
 

Fredrik Wenell 
 
 



Dissertation presented at Uppsala University to be publicly examined in Gustavianum
Auditorium minus, Akademigatan 3, Uppsala, Friday, 16 October 2015 at 10:15 for the
degree of Doctor of Philosophy (Faculty of Theology). The examination will be conducted
in Swedish. Faculty examiner: Professor Lars Trägårdh (Ersta-Sköndal Högskola).

Abstract
Wenell, F. 2015. Omvändelsens skillnad. En diasporateologisk granskning av frikyrklig
ungdomskultur i folkkyrka och folkhem. Uppsala Studies in Systematic Theology and
Worldviews 4. 260 pp. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. ISBN 978-91-554-9317-2.

The Difference of Conversion examines theologically the possibilities for a religious minority
group to maintain its own corporate identity while contributing as a member of the greater
society. The research centers on the Swedish Baptist denomination, Örebromissionen, and
focuses on its youth ministry. The research material is the weekly newspaper Missionsbaneret.
This examination is twofold: part one is a historical analysis, and the second, a Diaspora-
theological analysis that results in the development of a Diaspora ecclesiology.

The historical analysis is influenced by a discursive approach and emphasize two areas of
focus; what makes something visible, or problematic, and which steering techniques that are
used. The study covers three different periods – 1930s, 1950s and 1980s. The research shows that
it has been a great challenge for Örebromissionen to maintain a corporate identity in Sweden,
both during the Folk Church period as well as in the Folkhemmet period. The examination
suggests that this depends on two coexisting processes; first, the understanding of personal
conversion primarily as an emotional, datable, and complete experience within the denomination
and secondly the strong emphasis of a shared identity in society.

The theological analysis begins with a description of the late Mennonite theologian John
Howard Yoder’s Diaspora theology. Using Diaspora-theological analysis shows that the strong
emphasis of a shared identity in Swedish society has changed the theology concerning personal
conversion in relationship to moral values; where once conversion preceded moral change to
later when moral development preceded conversion. This shift in understanding was brought
about by new practices introduced in Youth Ministry. In conclusion it is suggested that a
Diaspora ecclesiology that both wants to maintain a corporate identity as well as to contribute
to a good society must emphasize a multi-cultural society, accentuate the individual as a part
of a specific religious social body, and understand the religious corporate identity borders as
porous, and therefore constantly re-negotiated.

Keywords: Religious identity, Free Church, youth culture, Örebromissionen, conversion, John
Howard Yoder, Diaspora, constantinism, social body, political theology

Fredrik Wenell, Department of Theology, Box 511, Uppsala University, SE-75120 Uppsala,
Sweden.

© Fredrik Wenell 2015

ISBN 978-91-554-9317-2
urn:nbn:se:uu:diva-261170 (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261170)

Omslagsdesign: Emmanuel Ingelsten
Omslagsfoto: Fredrik Lindé 
Arkivfoto från Västernärkes Hembygdsförenings arkiv

Printed in Sweden by Kph Trycksaksbolaget AB, 2015



 

 
 
  

Till Johanna, Adina och Hannes



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
”The particularity of incarnation is the universality of 
the good. There is no road but the low road. The truth 

has come to our side of the ditch.” 
 

John Howard Yoder, Priestly Kingdom, 62. 
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Förord 

Jag har fått många goda råd inför och under skrivandet av denna avhandling, 
men det är framförallt två som dröjer sig kvar. Det första rådet kom många 
år innan jag fick möjlighet att påbörja studierna. Närmare bestämt direkt 
efter att jag fått min kandidatuppsats godkänd. Det var både en uppmuntran 
och ett råd som gick ut på att jag skulle fundera på att söka till forskarstudi-
er. Rådet var att innan jag gjorde det skulle jag hitta ett ämne som jag var 
beredd att lägga ner flera års studier och engagemang på.  

Jag hittade ett sådant ämne. Det har under årens lopp (för det har blivit 
många år) varit svårt att dölja entusiasmen över området och ämnet som jag 
ägnat mig åt. Det har i vissa perioder känts som det absolut viktigaste att 
undersöka.  

Det andra rådet, eller rättare sagt en uppmaning, kom precis nu under slut-
fasen. ”En avhandling blir man inte färdig med, den lämnar man ifrån sig”. 
Precis så känns det. Det finns mer att undersöka, mer att förstå och mer att 
bearbeta. Någonstans måste man sätta punkt och det blev nu, men jag är 
ganska säker på att jag kommer återkomma till detta forsknings- och ämnes-
område.  

Det är många sammanhang och personer som har varit viktiga för mig 
under de åren jag skrivit. Det gäller inte minst alla de ungdomar jag mött i 
och utanför kyrkans väggar som lärt mig massor. Utan dem hade aldrig den-
na avhandling skrivits.  

Ett stort och innerligt tack går till mina två handledare, Mattias Martinson 
och Roland Spjuth. Ni har hjälpt mig igenom svårigheter, skickat in viktiga 
perspektiv, vidgat synfältet, problematiserat och fördjupat. Men viktigast av 
allt är att ni har trott på mig. Det teologiska arbete ni själva bedriver ser 
ganska olika ut. Men en sak delar ni: passionen för teologi och religionens 
plats i samhället. Jag kan inte tänka mig en bättre kombination. 

Jag började mina forskarstudier vid Umeå Universitet. Där var Arne 
Rasmusson en av mina handledare. Tack Arne för att du inte tröttnar på att 
tipsa om böcker som borde läsas och perspektiv som borde bearbetas.  

En annan viktig forsknings- och studiemiljö har varit, och är, för mig kol-
legorna på Örebro Teologiska Högskola. Otaliga är de gånger som jag vid 
luncher eller fikastunder samtalat och diskuterat slutsatser och idéer. Ett 
speciellt tack vill jag rikta till Göran Sahlberg, Lasse Johansson och Pekka 
Mellergård som tidigt uppmuntrade mig till studier av forskande karaktär.  
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Jag är också tacksam för forskarseminariet inom Systematisk teologi med 
livsåskådning vid Teologiska fakulteten vid Uppsala Universitet. Jag har 
verkligen trivts hos er. Det är en uppmuntrande, stimulerande och generös 
miljö. Trots våra projekts olikheter har fokus alltid legat på att få fram det 
bästa i dem. I det sammanhanget skall tack riktas till Sune Fahlgren som 
inom ramen för seminariet opponerade på en text som gjorde att projektet 
ändrade karaktär. Tack också till Jonas Ideström som på slutseminariet verk-
ligen hade gjort sig mödan att förstå och hitta de största svagheterna i av-
handlingen.   

Ett speciellt vänskapligt tack vill jag rikta till Kalle Carlstein. Du är inte 
bara är en viktig teologisk samtalspartner utan också en god vän. Jag minns 
med glädje när du bjöd mig till Durham och Duke Divinity School under din 
forskningstid där. Det var fantastiska veckor. 

Tacksamhet går också till Greger Andersson som inte bara korrekturläste 
utan också tog sig tid att läsa igenom hela manuset och komma med goda 
synpunkter. Samma sak gäller Joel Halldorf som på många sätt har givit 
viktiga inspel som gjort avhandlingens tes aningen mer förståelig. Tack till 
er som korrekturläste i slutfasen: Åsa Molin, Maria Ledstam och Bengt 
Rasmusson. Den slutgiltiga korrekturen gjordes av Gunilla Edström. Tack 
Gunilla - och ja, vi har nog olika gåvor. Tack för att jag fick nytta av din. Ett 
språkligt tack går också till Jae Sung Kim som rättade till de mest basala 
felen i de engelska texterna. Jag vill också tacka Emmanuel Ingelsten och 
Fredrik Lindé för att ni hjälpte mig med ett omslag som jag kan stå för.  

Under min doktorandtid fick jag möjlighet att göra en resa till vänner i 
Bergen. Det är en resa som jag med glädje ser tillbaka på, inte bara för att 
Bergen lyckades erbjuda tre dagar med konstant sol, utan mest för den gäst-
frihet som Bård och Kjersti Norheim och Knut Tveitereid visade mig. Ni 
bidrog med invändningar, kritik, och idéer som hjälpte mig framåt. 

Under åren har jag fått stipendier från FRIFO (Frikyrkliga forskningsrå-
det) och Olaus Petri-stiftelsen. Tack.  

Ett tack vill jag också rikta till min mamma Laila som inte tror hon för-
står, men ändå alltid stöttar. Jag lovade mina barn att jag skulle vara färdig 
med detta projekt innan de hade fyllt 16 och 13 år. Det lyckades – nästan. 
Adina och Hannes, ni har mest varit intresserade av framsidan. Blev den 
okej? Johanna, jag kan inte uttrycka min tacksamhet nog till dig. Din upp-
muntran, ditt stöd och fasta förankring i det vardagliga är viktig för mig.  

Utan alla er hade detta projekt inte varit möjligt.  
 

Örebro augusti 2015 
Fredrik Wenell 
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1. Inledning 

Frikyrkliga rörelser har ofta förutsatt att de inte är som andra grupper i sam-
hället. Man anser sig som minoritet ha något som majoritetssamhället behö-
ver. Det annorlunda handlar i grunden om tron på Jesus men har ofta tagit 
sig uttryck i moraliska uppfattningar, kultur och sociala gränsmarkörer.  

Frikyrkliga rörelser skulle emellertid också kunna tolkas som spegelbilder 
av samtidens trender och kulturella föreställningar. I november 2014 visade 
Sveriges Television tre gudstjänster från en relativt ny och modern försam-
ling – Hillsong Church i Stockholm.1 Gudstjänsterna hade en förhållandevis 
hög andel unga människor. SVT anger att församlingen samlar ca 2000 
gudstjänstdeltagare varje söndag.2 Gudstjänstrummet liknar vid en första 
anblick en modern konsertlokal och präglas av hög kvalitet på ljus och ljud. 
Både musikstil och språk har en mer ungdomlig prägel än vad många för-
knippar med en kyrka. I en av gudstjänsterna berättar en person om sin väg 
in i kyrkan och till kristen tro. Han liknar gudstjänstmusiken med bandet 
Coldplays. Ungdomlighet och kulturell relevans tycks vara något som för-
samlingen vill förmedla. 

Denna frikyrkliga gudstjänst hade fler tittningar än andra populära pro-
gram på SVT Play vid samma tid. Enligt SVT:s webbredaktör har det aldrig 
hänt förut att en gudstjänst legat ”i topp på det sättet”.3 På vilket sätt är den-
na typ av frikyrka ett uttryck för idén om att vara annorlunda? Vari består 
det alternativa? Är detta kulturella uttryck att beteckna som ett minoritetsut-
tryck? 

Frikyrklig förnyelse har ofta skett genom att å ena sidan ta intryck av 
ungdomliga uttryckssätt, å andra sidan att vilja distansera sig från desamma. 
Det gäller inte minst det samfund som denna avhandling handlar om – Öre-
bromissionen (ÖM). När den rörelsen växte fram i början av 1900-talet var 
det i hög utsträckning som en rörelse bland ungdomar som strävade efter att 
vara annorlunda. De frikyrkliga rörelserna har alltså dels förutsatt ett annor-
lundaskap, dels präglats av nya kulturella och moderna uttryckssätt.  

                               
1 http://hillsong.com/stockholm (åtkomst 141127). Hillsong Church Stockholm är en del av 
Hillsong-nätverket. Hillsong startade i Sidney och relaterar till den globala Pingströrelsen. 
Hillsong har inte minst påverkat stora delar av den västerländska frikyrkan genom sin guds-
tjänstmusik.  
2 http://www.svtplay.se/video/2459325/gudstjanst/9-11 (åtkomst 141127). 
3 http://www.dagen.se/tv-gudstjänst-från-hillsong-toppar-svt-play-1.293175 (åtkomst 
141110). 
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Inom det systematiskteologiska forskningsfältet har den kristna kyrkan 
fått förnyad aktualitet som utgångspunkt för det teologiska arbetet. Det är i 
någon mån möjligt att tala om en ecklesiologisk vändning. Tydliga uttryck 
för det är den amerikanske teologen och etikern Stanley Hauerwas, den ka-
tolske teologen William T. Cavanaugh, den svenske teologen Arne Rasmus-
son samt den engelske teologen John Milbank. De är sinsemellan olika men 
delar idén om det teologiska arbetets primära förankring i den kristna kyr-
kan.4 Vändning kan både tolkas som ett sätt att återta kyrkans position i teo-
login och omdefiniera den kristna kyrkans plats i samhället.  

För Hauerwas del handlar det om en frustration över den kristna moralens 
funktion i den liberala demokratin. ”[I] felt that any constructive Christian 
social ethic would have to find a way to recover a church with an integrity of 
its own rather than simply an institution designed to make ’democracies’ 
work better.”5 Han utgår från kyrkans särprägel och tydliga identitet. Det 
handlar om den teologiska betydelsen av den kristna kyrkan som egen social 
kropp.6 

En uppenbar och till synes given kritik mot denna typ av teologi är om 
den över huvud taget är realistisk. Är det verkligen rimligt att tänka sig en 
social kropp som skiljer sig från andra sociala kroppar i samhället? På vilket 
sätt är det möjligt att vara en minoritet i ett demokratiskt samhälle? Förutsät-
ter inte en liberal demokrati en kamp mellan olika positioner och grupper? 
Är inte denna teologi snarast att betrakta som ett uttryck för en bristande 
förståelse av hur sociala identiteter fungerar i samhället?  

Redan i den klassiska boken Christ and Culture ifrågasatte Richard H. 
Niebuhr möjligheten att tala om kyrkan i termer av sociala kroppar som kol-
lektiva identiteter. Enligt honom är det omöjligt att upprätthålla en samman-
hållen social kropp på grund av den interaktion som sker mellan sociala 
grupper i samhället. Det går inte att sluta sig i sin egen grupp utan att ta in-
tryck och påverkas av den omgivande kulturen. Han benämnde den typ av 
kristendom som försökte upprätthålla en kollektiv identitet Christ against 
culture.  

These Christians, who thought of themselves as a new ”race” distinct from 
Jews and Gentiles, borrowed from the laws and customs of those from whom 
they had separated what they needed for the common life but had not re-
ceived from their own authority.7 

En liknande kritik framförs av teologen Kathryn Tanner. Hon menar att före-
ställningen om den kristna tron som en avskild och sammanhållen social 
                               
4 Cavanaugh, Torture and eucharist, 232–252; Cavanaugh, Theopolitical imagination; 
Cavanaugh, Migrations of the holy; Rasmusson, The church as polis; Rasmusson, ”På spaning 
efter framtidens kyrka”, 124–125; Milbank, Theology and social theory, 382–392. 
5 Hauerwas, The peaceable kingdom, xxiii. 
6 Ibid., 111–115. 
7 Niebuhr, Christ and culture, 72. 



17 

identitet inte tar hänsyn till det utbyte av idéer och handlingar som sker mel-
lan grupper inom ett samhälle.8 Dessa kulturella utbyten gör det omöjligt att 
tala om en kristen kollektiv identitet.  

Den här avhandlingen handlar om detta problemkomplex, nämligen vilka 
de teologiska förutsättningarna är för frikyrkliga grupper vars självbild förut-
sätter en kollektiv identitet som skiljer sig från majoritetssamhället. Hur 
påverkas en kollektiv minoritetsidentitet i samspelet med en majoritetskul-
tur? Vad händer över tid med de teologiska föreställningar som motiverar 
idén om det alternativa? Hur har det sett ut i praktiken och är det en teolo-
giskt rimlig hållning? 

När de frikyrkliga rörelserna växte fram i Sverige i slutet av 1800-talet 
kännetecknades de av idén om en kollektiv identitet. Det bröt med föreställ-
ningen om ett enhetligt samhälle och utgjorde på så sätt en minoritet. Det 
intressanta är att trots deras betoning av att vara annorlunda bidrog de till 
samhällets demokratiseringsprocess. Tvärtemot vad man skulle kunna före-
ställa sig var det alltså inte genom att söka det gemensamma som de var till 
nytta utan på grund av deras trofasthet mot sin egen övertygelse.9 Vilka teo-
logiska föreställningar var det som gjorde det möjligt?  

Den svenske kyrkohistorikern med speciellt intresse för frikyrklig histo-
ria, Gunnar Westin, har givit friförsamling följande definition: 

[E]n historiskt konstaterbar grupp människor, som nåtts av Jesu Kristi evan-
gelium genom förkunnare och som mottagit detta i tro och skilt sig från det 
hedniska levnadssättet, eller, såsom uttrycket i Nya Testamentet är, burit tros-
livets frukter.10 

I Westins definition är friförsamling ett samlingsnamn på ett antal olika rö-
relser med det gemensamt att de förutsätter en kollektiv identitet som ut-
trycktes i en efterföljande moral. Moralen var en självklar följd av det per-
sonliga mottagandet av tron, det vill säga omvändelse. Det är omvändelsen 
som utgör förutsättningen för både den nya gemenskap som formas, i denna 
avhandling benämnd social kropp, och den moral som ska vara annorlunda 
än samhället generellt. 

                               
8 Tanner, Theories of culture, 96–103. Hon menar också att det av teologiska skäl inte är 
önskvärt. För det första går kristen identitet bortom andra sociala skiktningar. För det andra är 
uppdelningen mellan kristen och icke-kristen problematisk med hänsyn till syndens universa-
litet och förhållande till den fria nåden. Jfr också Martinson, Postkristen teologi, 23–29, 205–
211. 
9 Den svenske teologen Arne Rasmusson har argumenterat för detta i Rasmusson, ”Sacrament 
as social process: Some historical footnotes”; Rasmusson, ”The Church as a ’creative minori-
ty’.” 
10 Westin, Den kristna friförsamlingen genom tiderna, 9. Jfr också Durnbaugh, The believers’ 
church; Holmes, Baptist theology; Freeman, ”Where two or three are gathered.”. Jag använder 
här en teologisk definition vilket gör att varken romersk katolska kyrkan eller de ortodoxa 
kyrkorna tillhör denna grupp.  
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Den svenska frikyrkligheten består av en mängd olika rörelser men kan 
grovt delas in i två grupper, de nyevangeliska och de baptistiska.11 Skillna-
den mellan dem handlar både om ursprung och teologisk betoning. De ny-
evangeliska var rörelser som stod den lutherska teologin och kyrkan närma-
re. De baptistiska kom från den anglosaxiska världen med delvis en annan 
teologisk grund. Det finns en skillnad mellan dem som är viktig för denna 
avhandling och det är synen på kyrkan, eller den troende gemenskapen som 
den ofta benämndes på grund av framhållandet av tron som personlig. De 
nyevangeliska bildade till en början missionsföreningar inom den svenska 
lutherska kyrkan. Centrum för dessa föreningar var individens andliga upp-
levelser och organiseringen skedde inom ramen för den svenska statskyr-
kan.12  

De baptistiska församlingarna bröt med statskyrkan och startade egna för-
samlingar. På grund av dopsynen gick det varken från svenskkyrkligt eller 
baptistiskt håll att samlas som en kyrka. I de baptistiska församlingarna var 
troendedopet av vuxna kravet för inträde. De bedrev också en långtgående 
församlingstukt mot bakgrund av dopet.13 Genom dessa praktiker blev de 
gemenskaper som hade en kollektiv identitet.14 

I centrum för intresset i denna avhandling står en baptistisk rörelse, ÖM, 
och särskilt dess veckotidning, Missionsbaneret (MB). Veckotidningen 
kommer att utgöra det huvudsakliga undersökningsobjektet för studien. Det 
finns flera skäl till att ÖM är intressant. För det första handlar det om rörel-
sens förankring i baptistisk teologi med dess betoning av församlingen be-
stående av endast troende medlemmar. Församlingen var något annat än 
andra grupper i samhället just i bemärkelsen att man betonade den personliga 
tron. För det andra var det en rörelse där starka röster ifrågasatte kopplingar 
till staten. Det var oron över den egna teologiska integriteten som motivera-
de deras tveksamhet.15 De betonade en kollektiv identitet som skilde sig från 
majoritetssamhället, samtidigt som de delade teologiska föreställningar med 
väckelserörelserna i allmänhet och därmed betoningen av den individuella 
andliga upplevelsen. Det är denna kamp mellan en föreställning om en kol-
lektiv identitet och betoningen av individens egen andliga upplevelse som 
gör ÖM lämpligt och intressant att närma sig.  

                               
11 Frälsningsarmén och Metodistkyrkan är inte helt enkelt att skriva in i denna uppdelning. De 
kännetecknas mer av betoning på kristen ”helgelse”. 
12 Bexell, Sveriges kyrkohistoria. 7, Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, 39. 
13 Ibid., 44–45. 
14 Fahlgren, ”Baptismens spiritualitet - speglad i gudstjänstlivet: Svenskt perspektiv”, 107–11; 
Fahlgren, Predikantskap och församling, 119; Fahlgren, ”Från körskap till lovsångsteam. 
Historiska och teologiska perspektiv på frikyrkliga sånggrupper”, 35–38. 
15 Deminger, Kejsarens pengar och Guds. 
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Syfte och frågeställningar 
Utifrån den inledande översikten kan syftet med avhandlingen formuleras 
enligt följande: att bidra till förståelsen av vilka teologiska föreställningar 
som möjliggör konstruktionen av en kristen kollektiv minoritetsidentitet i 
förhållande till majoritetssamhället, speciellt med avseende på en teologi 
som vill bidra till att bygga ett gott samhälle. Undersökningen delas in i två 
delmål: (1) dels en historisk analys av hur ÖM:s interaktion med samhället 
har tagit sig uttryck i relation till kristen ungdom, (2) dels ett teologiskt kon-
struktivt bidrag till diskussionen om kollektiva religiösa minoritetsidentiteter 
i relation till majoritetssamhället. 

I första delmålet ingår en analys av ÖM:s veckotidning MB för att kunna 
visa vilka teologiska föreställningar som utgjorde förutsättningen för en kris-
ten skillnad gentemot majoritetssamhället och vilka följder det fick för inter-
aktionen i samhället. Den historiska analysens funktion i avhandlingen är att 
undersöka hur en frikyrklig rörelse har interagerat och förändrats i samhället 
under 1900-talet. Målet är att kunna beskriva eventuella förändringar i inter-
aktionen mellan frikyrka och samhälle samt de teologiska förskjutningar det 
inneburit. Det första delmålets frågeställning är därför: vilka teologiska före-
ställningar möjliggjorde idén om en kollektiv identitet som skilde sig från 
majoritetssamhället i den frikyrkliga baptistiska rörelsen Örebromissionen 
och hur har dessa eventuellt förändrats?  

Avhandlingen vill vidare medverka till den teologiska bearbetningen av 
religiösa kollektiva identiteters interaktion med samhället. Det andra delmå-
let är därför att med utgångspunkt i frikyrklig teologi diskutera den historis-
ka analysens resultat för att kunna ge ett konstruktivt teologiskt bidrag till 
diskussionen om kollektiva minoritetsidentiteters möjligheter i förhållande 
till ett majoritetssamhälle. Det konstruktiva bidraget kommer att göras mot 
bakgrund av ett diasporateologiskt perspektiv som utvecklas i kapitel fem. 
Det andra delmålets frågeställning kan formuleras: hur kan en teologisk po-
sition utvecklas där frikyrkan som en alternativ kollektiv identitet bidrar till 
det goda samhället utan att förutsätta en gemensam grund, och vad är i så 
fall det teologiska priset för ett sådant bidrag? 

Metod och teori  
Uppgiften i systematisk teologisk forskning har oftast bestått i att analysera 
och begripliggöra den explicita teologin i olika kyrkotraditioner. Forskning-
en har därför inriktats på officiella bekännelsedokument. Jag kunde ha valt 
att ställa frågor som sökt svaret på ÖM:s explicita teologi genom att analyse-
ra talet om frälsning, kyrkan, Gud etcetera. Men sökandet efter den explicita 
teologin blir problematiskt eftersom ÖM tillhör en kategori kyrkor som 
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bland andra kyrkovetaren Sune Fahlgren har kallat ”non-creedal churches”.16 
Det som kännetecknar sådana kyrkor är att de inte lägger betoning på skriv-
na bekännelser och officiella lärodokument utan snarare på kristen praktik.17 
Det innebär att den systematiskt teologiska forskningsuppgiften blir annor-
lunda eftersom praktiker till sin karaktär är tvetydiga.18 Det finns anledning 
att misstänka att det finns mer att analysera och belysa än vad en undersök-
ning av den explicita teologin skulle resulterat i. Avsikten med följande av-
snitt är att redogöra för hur jag med systematiskt teologiska forskningsfrågor 
kommer att undersöka en frikyrka som la mer betoning på praktikerna än på 
officiella lärodokument.  

Implicit teologi 
Den katolske systematikern Nicholas Healy menar att den moderna systema-
tiska teologin har varit alltför fokuserad på vad han kallar för ”blueprint ecc-
lesiologies” snarare än den konkreta och historiska kyrkan.19 Forskningsupp-
giften har ofta bestått i att hitta teologiska modeller och begrepp som ska 
vara giltiga på alla platser och i alla tider.20 Analyserna har därför framförallt 
fokuserat på de officiella lärodokumenten och beskrivningarna. Teologins 
uppgift har varit att bistå med en teoretisk reflektion över den kristna läran 
som sedan ska leda till praktiska konsekvenser. Problemet är att denna syn 
på teologin om kyrkan försvårar analysen av den konkreta kyrkan i histori-
en.21  

Den konkreta kyrkan är något annat, en mycket mer mångtydig och upp-
blandad gemenskap. Det går aldrig att definitivt fastställa kyrkans identitet 
eftersom kyrkan alltid är färgad av den kontext den befinner sig i.22 Teologin 
blir med nödvändighet betydligt mer tvetydig än ett lärodokument. Healy 
menar således att kyrkan bör beskrivas in via. 

Enligt Healy är emellertid inte konsekvensen av detta att den systematiska 
teologin ska överge det mer traditionella ecklesiologiska arbetet utan snarare 
att vidga perspektivet. Uppgiften för den systematiska teologin bör också 
inkludera analyser av konkreta församlingar i relation till den omgivande 

                               
16 Fahlgren, Predikantskap och församling, 21. 
17 Jfr också Janzon, Den andra omvändelsen, 102. 
18 Healy, ”Practices and the new ecclesiology: Misplaced concreteness?” 
19 Healy, Church, world, and the Christian life, 38. 
20 Ibid., 28–30. Healys exempel är Karl Rahner, Karl Barth och Jean-Marie Tillards. Rahners 
modell innebär att kyrkan är det fundamentala tecknet på Guds närvaro i världen. Kyrkan som 
sakrament. Barth betonar kyrkan som Kristi kropp i världen och Tillard kyrkan som en ge-
menskap där eukaristin spelar den mest centrala rollen. 
21 Ibid., 13, 37–38. Healy tar exemplet med Tillard. Healy undrar om det inte just är betoning-
en på eukaristin som hindrar oss från att se förlusten av gemenskap. Han menar att teologin 
behöver hålla samman den triumferande och den korsmärkta kyrkan. Den korsmärkta kyrkan 
är den kyrka som erkänner sin synd och som därför hela tiden analyserar sin uttryckta teologi. 
Han kallar det för ”the rule of Paul”. 
22 Ibid., 36–39. 
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kontexten. ”Rather, it is to propose that we broaden their scope and change 
their orientation so that they include explicit analysis of the ecclesiological 
context as an integral part of properly theological reflection upon the 
church.”23 Det är denna forskningsansats som föreliggande studie ansluter sig 
till.24  

Den ecklesiologiska kontexten innebär två saker i denna avhandling. För 
det första kommer den historiska undersökningen att placeras i förhållande 
till annan forskning som genomförts av samma historiska perioder. För det 
andra medför det att materialet kommer att utgöras av ett tidningsmaterial 
snarare än officiella dokument. Tidningsmaterialet kännetecknas av en aktu-
alitet och en respons på det omgivande samhällets förändring och situation.  

Undersökningen består både av en teologihistorisk analys och en systema-
tisk teologisk konstruktiv ansats. Materialet är primärt inte av teologisk aka-
demisk karaktär eller bekännelsedokument. För att komma åt de teologiska 
föreställningarna anknyter jag därför till det som kyrkovetaren Jonas Ide-
ström har kallat ”implicita ecklesiologier”. 25 Med implicit ecklesiologi me-
nar Ideström den ecklesiologi som framträder när ett teoretiskt perspektiv 
appliceras på de olika uttrycksformer som en kristen kyrka har.26 Det handlar 
alltså inte nödvändigtvis om den teologi som de själva skulle formulerat eller 
som de egentligen hade. Det handlar snarare om att konstruera en grupps 
eller en församlings teologi med hjälp av ett teoretiskt perspektiv.  

Den historiska analysen genomförs med hjälp av ett styrningsrationali-
tetsperspektiv. Resultatet av den historiska undersökningen analyseras sedan 
teologiskt utifrån ett diasporaetologiskt perspektiv. Dessa två delar, styr-
ningsrationalitetsanalysen och det diasporateologiska perspektivet, resulterar 
i vad jag förstår som den implicita teologin. Det handlar i första hand inte 
om ecklesiologiska föreställningar som i Ideströms avhandling utan om teo-
logiska föreställningar. Det är inte nödvändigtvis teologiska idéer om kyrkan 
som är fokus för studien utan en vidare teologisk ansats. Men de teologiska 
föreställningar kan emellertid ha ecklesiologiska konsekvenser. Teologi och 
ecklesiologi är med andra ord relaterade, men jag förstår teologi som ett 
vidare begrepp än ecklesiologi. 

Den konstruktiva ansatsen handlar om att undersöka de möjligheter och 
problem som framträder när den implicita teologin analyseras med utgångs-
punkt i det diasporateologiska perspektivet. Det teologiska perspektivet har 
alltså två funktioner. Dels bidrar det till den teologihistoriska analysen, dels 

                               
23 Ibid., 39. Betoning original. 
24 Jfr Eckerdal, Folkkyrkans kropp, 23–25. Eckerdal utgår från ett liknande anslag men med 
syfte att analysera den svenska lutherska kyrkan förstådd som en folkkyrka. 
25 Ideström, Lokal kyrklig identitet, 23–24. Sune Fahlgren använde begreppet de facto-
ecklesiologier synonymt. Se Fahlgren, Predikantskap och församling, 36. Jfr också Healy, 
Church, world, and the Christian life, 4, 38; Adams och Elliott, ”Ethnography is dogmatics.” 
26 Ideström, Lokal kyrklig identitet, 24. 
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är det utgångspunkt för avhandlingens konstruktiva ansats. Jag introducerar 
och utvecklar diasporateologin i kapitel fem.  

Resterande del av detta avsnitt kommer jag att ägna åt att introducera de 
teoretiska fortsättningarna och analysverktygen samt ge motivation till var-
för jag väljer ett diasporateologiskt perspektiv. 

Styrningsrationalitet 
Ett av de fundamentala kännetecknen för en frikyrka är den teologiska upp-
fattningen om en skillnad mellan värld och kyrka.27 I den baptistiska traditio-
nen har det ofta kommit till uttryck i en betoning av kyrkan som de troendes 
gemenskap.28 En teologisk analys av relationen mellan en frikyrklig minori-
tet och ett majoritetssamhälle bör lämpligen ta hänsyn till den antagna skill-
naden. Det är på denna punkt jag misstänker att det kan finnas en skillnad 
mellan den explicita och implicita teologin. Jag vill alltså komma bortom 
den explicita teologin och försöka få syn på de teologiska föreställningar 
som inte uttryckligen skrivs fram.  

Det teoretiska perspektiv jag finner lämpligt för att komma åt skillnaden 
eller frånvaron av skillnad i materialet är styrningsrationalitet. En styrnings-
rationalitetsanalys är ett metodologiskt perspektiv inom diskursanalysen. Jag 
gör inte anspråk på att göra en genomförd diskursanalys utan betraktar det 
mer som ett förhållningssätt som är användbart för avhandlingens uppgift.29  

Begreppet styrningsrationalitet anknyter till Michel Foucaults sätt att be-
skriva de makter och krafter som ordnar samhället. En styrningsrationalitets-
analys utgår från att heterogeniteten är ett problem för samhället och därför 
uppträder styrningen som ett slags lösning. Lösningen på problemet uppnås 
genom att det formas föreställningar om det normala. Det sker ofta genom 
hänvisning till en uppfattad gudomlig ordning eller en idé om vad som är 
naturligt.30 Människors beteenden och föreställningar styrs sedan genom 
hänvisning till det normala eller naturliga. De grupper eller individer som 
bryter mot det önskvärda uppfattas som ett problem och blir föremål för 
olika former av styrningstekniker.  

Den australiske sociologen Mitchell Dean har beskrivit styrningsrationali-
tet som ”conduct to conduct”.31 Det är en styrningen som handlar om att 
forma människors beteenden, normer, attityder och institutioner. Foucault 

                               
27 Larsson, De ”riktigt kristna”, deras ”wänner” och ”motståndare”, 237. 
28 Kärkkäinen, An introduction to ecclesiology, 59–67; Rasmusson, The church as polis, 19–
23. 
29 Jfr Westerlund, Frihetens sammanhang, 2012, 34. Inom teologin har diskursanalysen an-
vänts på flera olika sätt och med olika perspektiv se exempelvis Svalfors, Andlighetens ord-
ning; Odén, Wåra swarta bröder. 
30 Foucault, Diskursernas kamp, 192. 
31 Dean, Governmentality, 17–21. 
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menar att styrningen sker genom en uppsättning av maktteknologier.32 En 
viktig poäng med detta är att de här teknologierna inte kan härledas till en 
specifik institution eller en myndighet. 

[Maktteknologierna] bildas av de institutioner, procedurer, analyser och re-
flexioner, beräkningar och taktiker som tillåter utövandet av den mycket spe-
cifika men ändå komplexa form av makt, som har befolkningen som måltav-
la, den politiska ekonomin som primär kunskapsform och säkerhetsappara-
terna som sitt grundläggande tekniska hjälpmedel.33  

Maktteknologierna är heterogena och uppträder i många olika former, men 
styr mot homogenitet. Det finns alltså ingen som bestämmer över styrningen 
utan den sker genom en föreställning om det normala. Det är folkets begär, 
längtan, intressen och övertygelser som utgör materialet för makten. Makt-
teknologierna uppträder inte bara genom förbud utan i lika hög utsträckning 
som råd, procedurer, vägledning, produktivitet och program. Styrning fram-
står ofta som positiv och eftersträvansvärd och till samhällets nytta.34 Mak-
terna uppträder kort sagt så att individerna regleras för att skapa ordning i 
mångfalden.35  

Foucault beskriver hur kyrkan ofta varit en del av samhällets styrning.36 
Kyrkan uppträder som garant för vissa uppfattade gemensamma normer. 
Dessa upprätthålls genom religiösa traditioner och handlingar, inte sällan 
med hänvisning till skapelseordningen. Det är inte svårt att se att den svens-
ka lutherska kyrkan rent organisatoriskt har fungerat på ett sådant sätt, men 
ur ett styrningsrationalitetsperspektiv är det lika intressant att undersöka hur 
kristna föreställningar har styrt och styr genom att vara den självklara grun-
den i det svenska samhället genom att reglera ledigheter, högtider, passage-
riter och moraliska föreställningar.37 Detta innebär att det kulturellt givna, 
och i den meningen normala, redan står i starkt beroendeförhållande till lut-
herskt kristna föreställningar och praktiker.38 Det är så att säga omöjligt att 
komma bortom att den svenska kristna lutherska tron har påverkat moraliska, 

                               
32 Foucault, Diskursernas kamp, 263. Han benämner dem produktionsteknologier som om-
formar och producerar tingen; teckensystemens teknologier som skapar nya innebörder av 
tecknen; maktteknologier som reglerar människors uppträdande och använder dem för sär-
skilda ändamål; självteknologier som individer använder på sig själva och sitt eget uppträdan-
de. 
33 Ibid., 201–202; Jfr också Foucault, Övervakning och straff, 218. 
34 Foucault, Diskursernas kamp, 209–210; 215. 
35 Ibid., 188–194. 
36 Foucault, Övervakning Och Straff, 212–213; Jfr också Bernauer and Carrette, Michel Fou-
cault and theology, 147–149. 
37 Statsvetaren Rudolf Kjellén uttrycker detta när han säger ”Tron, altare, egendom och objek-
tiv rättvisa stå för oss som samhällets fyra grundpelare”. Dahlqvist, ”Folkhemsbegreppet - 
Rudolf Kjellén vs. Per-Albin Hansson”, 450. 
38 Martinson, ”Ateism, livsåskådning och grundhållning”, 140. Mattias Martinson har också 
visat hur en svensk luthersk teologi etablerats och vidareförts som det normala inom akade-
min. Martinson, Katedralen mitt i staden, 205–236. 
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språkliga och kulturella föreställningar. De normala och naturliga har häm-
tats från vad jag kommer att benämna som en kristen referensram.  

Om det normala i Sverige kan förstås som en kristen referensram är det 
inte märkligt att kyrkovetaren Kjell Blückert konstaterar att detta även gällde 
den svenska frikyrkan. Det visar sig inte minst i att den självklara relationen 
mellan den svenska nationen och den kristna tron också förutsattes av den 
svenska baptistiska frikyrkan.39 Det kan förefalla som en teologisk paradox 
mot bakgrund av mitt inledande påstående om en grundläggande skillnad 
mellan kyrka och samhälle. Det verkar som om det i friförsamlingarna fanns 
en teologisk föreställning om en grundläggande skillnad samtidigt som det 
svenska samhället förutsätter en kristen referensram. Denna paradox måste 
styrningsanalysen ta i beaktande. Den är också bakgrunden till misstanken 
om att det finns en implicit teologi som inte kommer till uttryck explicit.  

Styrningsrationalitet passar väl för analysen av mitt material eftersom det 
riktar fokus på språket. Jag har inte möjlighet att undersöka praktikerna som 
sådana utan talet om och föreställningarna om dessa. Dean menar att det inte 
hindrar analysen av styrning eftersom vi genom språkliga undersökningar 
kan avtäcka hur styrning sker. ”[W]e seek to analyse the language associated 
with government, it is construed as ideology, as a language that arises from 
and reflects a dominant set of power relations.”40 Analysen förutsätter att det 
är rimligt att förstå språket som ett sätt att styra och forma föreställningar 
liksom att det finns ett samband mellan språket och tänkandet om människan 
och samhället.41 Det är ett tänkande om något eller någon – en händelse, ett 
materiellt eller icke-materiellt objekt – som är förutsättningen för en före-
ställning.  

Reflektionen är inte förutsättningslös. Det är någon som tänker – ett sub-
jekt. Subjektet antas vara nedsänkt och inbäddat i ett nätverk av tankar, idéer, 
uppfattningar, värderingar etcetera som kommer till uttryck i språket. Språ-
ket kan således analyseras som uttryck för kollektiva föreställningar inom 
ramen för en historisk rationalitet.42 Dessa betraktas alltså inte som nyckfulla 
eller tillfälliga idéer utan något som speglar vissa sätt att förstå, tolka och 
därmed styra uppfattningen om något.  

Jag antar mot denna bakgrund att texterna i ÖM:s veckotidning MB av-
speglar idéer och föreställningar som har sin bakgrund i teologiska överty-
gelser. Dessa övertygelser avspeglar i sin tur en viss historisk rationalitet. 
Styrningsrationalitetsanalysens uppgift är att tydliggöra och analysera dessa 
teologiska övertygelser för att kunna undersöka hur och om de förändrats.  

                               
39 Blückert, The church as nation, 143, 219, 312. 
40 Dean, Governmentality, 16. Dean är mest fokuserad på statlig styrning men det är som 
analysredskap användbart på alla typer av styrningar. 
41 Ibid., 24–30. 
42 Foucault, Diskursernas kamp, 295. 
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Enligt Westins definition relaterar kristen i en frikyrklig teologi till en 
personligt mottagen tro som också visar sig i ett annat levnadssätt.43 Ur ett 
styrningsrationalitetsperspektiv ska detta varken uppfattas som en logisk 
eller metafysisk nödvändig relation utan som resultatet av relationen mellan 
begreppet kristen, med motivet personligt mottagen tro och en specifik mo-
ral. Det kan alltså förstås som ett sätt att styra förståelsen av begreppet kris-
ten i en viss riktning. Den personligt mottagna tron lika väl som betoningen 
av ett annat levnadssätt kan artikuleras på en mängd olika vis och därmed ge 
en annan konstruktion av ordet kristen.  

Implicit teologi handlar alltså inte om att försöka komma åt en djupare 
nivå eller vad skribenterna egentligen tänkte utan snarare om ett annat sätt 
att förstå texterna som en följd av en analys ur ett teoretiskt perspektiv. Det 
betyder att jag inte gör anspråk på den rätta analysen utan snarast på en rim-
lig analys givet den teoretiska utgångspunkten. Det är helt enkelt möjligt att 
komma fram till andra slutsatser utifrån andra texter och med hjälp av andra 
teorier. Den historiskteologiska analysen handlar om att forma ett begripligt 
sammanhang för att skapa förståelse för vilka teologiska föreställningar som 
gjorde talet om kristen skillnad gentemot samhället rationellt i en viss histo-
risk kontext.44 

Analysredskap 
Valet av en styrningsrationalitetsanalys motiveras av den frikyrkliga teolo-
giska föreställningen om en definitiv skillnad mellan kyrka och värld. Denna 
skillnad är förutsättningen för den rationalitet som gör det begripligt att tala 
om kristen ungdom. Westins definition av friförsamling förutsatte personlig 
omvändelse, delaktighet i en troende gemenskap och en specifik moral som 
en skillnad mot samhället. För att en sådan skillnad ska åstadkommas behö-
ver föreställningarna om kyrka och värld styras. I styrningsrationalitetster-
mer betraktas en sådan styrning som ett uttryck för specifik kunskap eller 
logik. Dean benämner denna typ av kunskap ”the episteme of government”.45 
Det teologiskt grundläggande i frikyrkan är att vissa människor är personligt 
omvända medan andra inte är det. Den personliga omvändelsen utgör ett 
teologiskt grundkriterium för analysen av kristen skillnad i denna avhand-
ling. I undersökningen har analysen av styrning begränsats till en given sub-
jektsposition, kristen ungdom.46  

Det finns två anledningar till denna avgränsning. För det första finns det i 
MB en tydlig idé om kristen ungdom som avspeglar den frikyrkliga före-
ställningen om kristen skillnad i detta fall gentemot annan ungdom. För det 

                               
43 Se ovan s 17. 
44 Beronius, Genealogi och sociologi, 15–21. Sociologen Mats Beronius argumenterar på ett 
liknande sätt med utgångspunkt hos Foucault, men med en sociologisk beskrivning som mål.  
45 Dean, Governmentality, 42. 
46 Ibid., 43–44. 
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andra fungerar ungdom både i samhälle och kyrka som ett slags projektions-
yta för beteenden, attityder och normer som anses önskvärda.47 Det är denna 
projiceringsyta som blir intressant att undersöka i relationen mellan en fri-
kyrklig minoritet och majoritetssamhället. Ungdom som projiceringsyta är, 
med Healys terminologi, den ecklesiologiska kontext som den teologiska 
analysen relateras till.48 Genom att studera ett frikyrkligt samfund i detta 
spänningsfält kan jag dels analysera hur majoritetssamhällets normer påver-
kar samfundets teologi, dels på vilket sätt rörelsens uppfattning om den egna 
kollektiva identiteten upprätthålls eller förändras. 

Dean har angivit två grundläggande perspektiv i analysen av styrningsra-
tionalitet som jag finner användbara. Det första handlar om vad jag benäm-
ner synliggörande och det andra styrningsteknik.49 Synliggörande söker efter 
vad som anges vara anledning till att styrning är påkallad och anses nödvän-
dig. Vad är det som gör det viktigt att styra? Hur blir problemet synlig-
gjort?50 Styrningstekniker handlar om det sätt på vilket styrningen sker. Hur 
ska de önskvärda individerna komma till stånd? Vilka strategier, medel, or-
ganiseringar, normer, värderingar etcetera används?51 

Genom att analysera materialet med hjälp av synliggörande och styrnings-
tekniker kan jag undersöka hur talet om skillnad etablerades i respektive 
tidsperiod. Det är de teologiska motiven för skillnad som undersöks, vilket 
betyder att analysen av synliggörande och styrningstekniker resulterar i hur 
skillnaden motiverades teologiskt. De olika perioderna kan sedan jämföras 
för att se hur den teologiska förståelsen av kristen ungdom eventuellt har 
förändrats.  

Diaspora som teologiskt perspektiv 
Det teologiska perspektiv jag har funnit lämpligt är ett diasporateologiskt 
perspektiv eftersom det är sensibelt för frikyrkans anspråk på skillnad. I det 
här avsnittet kommer jag att ge en bakgrund och inledning till ett sådant 
perspektiv som sedan preciseras och utvecklas i kapitel fem.  

En följd av den frikyrkliga betoningen av skillnad mellan kyrka och värld 
är att samhället bör betraktas som pluralistiskt. Den frikyrkliga närvaron blir 
i sig själv ett tecken på samhällets mångfald. Frikyrkliga traditioner har inom 
ramen för denna kulturella mångfald kämpat mot samhällsfenomen som 
uppfattats som dåliga. Ofta har det betonats utifrån en syn på världen hämtad 
                               
47 Se vidare nedan s 47–51, 73–75, 100–105. 
48 Ungdom som begrepp har i forskningen fått en mängd olika typer av funktioner. Det kan 
handla om en viss tid av uppväxten mellan barn- och vuxenliv, en speciell adolescenstid eller 
en viss typ av kultur. I den tidiga baptismen var ungdom i princip detsamma som att personen 
inte var gift. Jfr Lalander och Johansson, Ungdomsgrupper i teori och praktik, 15–23. 
49 Jag har i valet av termer inspirerats av Thom Axelsson. Axelsson, Rätt elev i rätt klass, 30–
31. 
50 Dean, Governmentality, 38. 
51 Ibid., 40. 
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från Johannesevangeliet. ”Om ni tillhörde världen skulle världen älska er 
som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur 
världen, och därför hatar världen er.”52 Den starka skillnaden mellan värld 
och kyrka innebar inte bara ett avståndstagande från kulturella fenomen utan 
också en kreativ kamp för religionsfrihet på 1800-talet. Det handlade inte 
bara om deras egen rätt utan det var också en kamp för andra minoriteters 
rättigheter. 

Inom Culture Studies har diasporaperspektivet på kulturella identiteter 
vuxit fram ur en förståelse av världen som alltmer pluralistisk. Kulturell 
identitet syftar i den traditionen på positioneringen och användningen av 
kulturella uttryck i identitetskonstruktionen. Det förutsätter ofta en explicit 
eller implicit skillnad som i exempelvis vit/svart, man/kvinna, 
svensk/invandrare.53 Det diasporateorietiska perspektivet har visserligen sitt 
ursprung i den judiska diasporan, men har blivit en specifik teoribildning 
som analyserar de identitetskonstruktioner som uppstår i relation till emigra-
tion och immigration.54 Det diasporateologiska perspektivet påminner en del 
om teoribildningen inom Culture Studies, det delar både betoningen av skill-
nad och synen på samhället som pluralistiskt, men ligger närmare det judiska 
diasporatänkandet. Det gäller inte minst betoningen av en social kropp.  

Det här avsnittet kommer först att beskriva hur diaspora har använts av 
kulturteoretikern Stuart Hall och den kritik som han fått av de judiska fors-
karna religionshistorikern Daniel Boyarin och antropologen Jonathan Boya-
rin.55 Introduktionen till Culture Studies motiveras med att den varit en viktig 
del i svensk ungdomsforskning samtidigt som Boyarin och Boyarin visar att 
Hall har problem med att härbärgera kollektiva identiteter. Avsnittet avslutas 
med en kort beskrivning av kännetecknen på teologiska perspektiv på dia-
spora och en motivation till de teologiska perspektiv på diaspora som av-
handlingen utgår ifrån. 

Diaspora i Stuart Halls tänkande 
Stuart Hall har beskrivit två problematiska perspektiv på kulturella identite-
ter som han kontrasterar mot ett diasporateoretiskt perspektiv. Det första 
tveksamma perspektivet betonar kulturell identitet som troheten mot ett ur-
sprung eller en essens genom att relatera till en gemensam historia eller tra-
dition. Identitet innebär i detta fall att vara i överensstämmelse med ett tänkt 
ursprung eller en natur.56 Hall menar att anspråket på ett mer genuint eller 
                               
52 Bibel 2000, Joh 15:19. 
53 Hall, Representation, 234–238. 
54 Braziel och Mannur, Theorizing diaspora, 3; Braziel, Diaspora, 11–35; Esman, Diasporas 
in the contemporary world, 3–21. 
55 Stuart Hall har varit en inflytelserik person inom Culture Studies. En introduktion till ho-
nom och hans tänkande finns i Rojek, Stuart Hall. För en allmän översikt och introduktion till 
Culture Studies se Rojek, Cultural studies. 
56 Hall, ”Kulturell identitet och diaspora”, 231–232. Samma artikel finns på engelska i Hall, 
”Cultural identity and diaspora”, 233–246. 
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tidigare ursprung uttrycker en önskan om skapa en hegemonisk position för 
en specifik kulturell identitet. 

Det andra perspektivet betonar snarare kulturell identitet som radikalt hi-
storiskt och därmed kontingent och flyktigt. I en värld med ökad rörlighet 
och möten mellan olika kulturella identiteter tillhandahåller dessa identiteter 
material som den enskilde kan göra bruk av i sin individuella identitetskon-
struktion.57 Identitet är i detta perspektiv en följd av en historisk utveckling 
och är därmed inte den enda tänkbara utan blir begriplig mot bakgrund av 
den historiska utveckling den genomgått. 

Hall anser att båda dessa perspektiv är omöjliga. Historien kännetecknas 
av ständiga förskjutningar och därför kan kulturella identiteter inte betraktas 
vare sig som återerövringen av ett tänkt ursprung eller som en följd av histo-
riska förändringar. Hall uppfattar själva positioneringen i relation till histo-
rien i nutiden som identiteten. Betoningen ligger precis som i den andra på 
det historiska men betonar i högre grad det tillfälliga och kontingenta. Han 
talar om det som ett diasporaperspektiv på kulturella identiteter.  

Diasporabegreppet, så som jag uppfattar det, kan inte definieras utifrån någon 
slags essens eller renhet utan genom erkännandet av en oundviklig heteroge-
nitet och mångfald, det vill säga ett identitetsbegrepp som lever med och ge-
nom, inte trots, skillnader eller hybridisering. Diasporans identiteter produce-
ras och reproduceras ständigt och på nytt genom förvandling och skillnad.58 

En individs identitet kan därför inte förstås som något givet eller färdigt, 
utan konstrueras alltid i relation till olika kulturella identiteters diskursiva 
praktiker.59 Identitet handlar därför om ”temporary attachment to the subject 
positions which discursive practices construct for us”.60 Det finns inget bor-
tom denna tillfälliga identitetskonfiguration. Betoningen ligger på det tillfäl-
liga och individuella och det är bara retrospektivt som den kan uppfattas som 
en kollektiv kulturell identitet. Det är inte som en frukt av en historisk ut-
veckling.61  

Och eftersom de är historiskt betingade, genomgår de ständiga förändringar. i 
stället för att bestämmas för evigt av ett essentialistiskt förflutet är de under-
kastade historiens, kulturens och maktutövningens kontinuerliga ”spel”.62 

Enligt Hall är det diasporateoretiska perspektivet därför motsatsen till det 
essentialistiska identitetsperspektivet och annorlunda än de som betonar det 

                               
57 För en lista på den mängd studier som gjorts med bakgrund i detta perspektiv, se Braziel 
och Mannur, Theorizing diaspora, 292–329. 
58 Hall, ”Kulturell identitet och diaspora”, 241. 
59 Hall, ”Introduction: Who needs identity?”, 4. 
60 Ibid., 6. 
61 Hall, ”Kulturell identitet och diaspora”, 242. 
62 Ibid., 233. 
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historiska. Kulturell identitet ska snarare förstås som de tillfälliga punkter, 
eller noder, där identiteten kommer till uttryck. Hall betonar individens iden-
titetskonstruktion i motsats till kollektiva eller gruppidentiteter.  

Detta perspektiv på diasporaidentitet kritiseras av Boyarin och Boyarin 
eftersom det motsäger sig själv genom ett en ny transcendent, eller ursprung-
lig, utgångspunkt införs – den radikala individualismen. Individen framträ-
der som en självklar nod. De hävdar att denna individualism gör det proble-
matiskt att tala om kollektiva identiteter överhuvudtaget.  

[We don´t only mean] each and every one of us separately, but […] each and 
every one of us separately from any possible identity with ourselves yester-
day or tomorrow because that would be to prescribe in a racist way what 
”our” identity is, separately from anything that happened before we, as par-
ticular organism, were born.63 

Det betyder att individen ”sufficiently makes her- or himself”.64 Den enskil-
des identitet utgörs av en tillfällig positionering utan koppling till något an-
nat än det individen själv väljer.  

Boyarin och Boyarin menar att denna negativa inställning till kollektiva 
kulturella identiteter har uppstått eftersom kollektiva identiteter i högre ut-
sträckning antas kunna leda till rasistiska eller hegemoniska idéer.65 Kollek-
tiva identiteter förutsätts innebära idéer om den egna gruppens överlägsenhet 
och därmed i förlängningen rasistiska idéer. För att undgå den rasistiska 
tendensen premieras därför en förståelse av identitet där den enskilde fram-
träder i nuet utan koppling framåt eller bakåt. Den tillfälliga positioneringen 
fungerar destabiliserande på hegemoniska kulturella identiteter. För att visa 
det ohållbara i att förstå kulturell identitet enbart som en efterkonstruktion 
jämför Boyarin och Boyarin med hur ett språk fungerar. Precis som språket 
kommer före individen bör kulturella identiteter uppfattas som något som 
den enskilde blir en del av. ”We not only do these things because we are this 
thing, but we are this thing because we do these things.”66  

Ett annat problem är att kollektiva identiteter bara kan uppstå i efterhand 
och att de betraktas som homogena och stabila storheter.67 Boyarin och Boy-
arin hävdar att detta kan förklaras mot bakgrund av att Hall inte räknat med 
den judiska diasporaerfarenheten som en historisk och kulturell identitet. De 

                               
63 Boyarin och Boyarin, ”Diaspora: Generation and the ground of Jewish identity”, 704. De 
använder denna kritik mot Benn Michaels, ”Race into culture: A critical genealogy of cultural 
identity.” Michaels argumenterar för att kollektiva identiteter i någon mån är rasistiska efter-
som de tvingar sin ideologi på en individ. Han skriver exempelvis: ”[T]he modern form of 
culture is not, in other words, a critique of racism; it is a form of racism.” (s 683) Deras kritik 
mot Michaels är också giltig i förhållande till Culture Studies-traditionens diasporateori efter-
som den betonar individen som primär för identitetskonstruktion. 
64 Boyarin och Boyarin, ”Diaspora: Generation and the ground of Jewish identity”, 704. 
65 Ibid., 693. 
66 Ibid., 705. 
67 Boyarin och Boyarin, Powers of diaspora, 25. 
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exemplifierar detta med Halls beskrivning av den judiska diasporan. Det är 
enligt honom en identitet som förutsätter drömmen om ett eget territorium 
som återerövringen av något ursprungligt.68 Problemet är att det Hall beskri-
ver i själva verket är sionism snarare än diasporajudendom. Boyarin och 
Boyarin menar att sionismen bör liknas vid västerländsk nationalism, alltså 
en av de typer av identitetskonstruktioner som det diasporateoretiska per-
spektivet dekonstruerar. Det Hall använder som grund för att inte räkna in 
den judiska diasporan är i själva verket en judisk hegemonisk identitets-
konstruktion.69 Boyarin och Boyarin anser att det är Halls betoning av indi-
viden som gör att han missar den historiska judiska kollektiva diasporaiden-
titeten. De hävdar därför att Halls användning av diaspora kan liknas vid ”a 
new theoretical fetish [that] appears in the newest phase of the perpetual 
reinvention of ’the West’ through renewed discussions of the problem of 
identity”.70 Det vill säga något som har lösgjorts från den judiska historiska 
erfarenheten och motsäger därmed Halls egen betoning av det historiska 
eftersom han förutsätter en västerländsk konstruktion av individen. 

Halls strävan att lösgöra diasporateorin från dess judiska utgångspunkter 
försvårar förståelsen av kollektiva identiteter eftersom den judiska erfarenhe-
ten både betonar det historiska och det kollektiva. Boyarin och Boyarin häv-
dar att kulturella identiteter inte heller ska förstås som homogena och stabila 
utan som historiska och föränderliga. Hall lyckas inte se att också kollektiva 
kulturella identiteter är mångfaldiga, tvetydiga och etablerade genom skill-
nad.71 Om Hall hade gjort den judiska diasporaerfarenheten rättvisa hade han 
kunna inkludera också den kollektiva identiteten i diasporateorin.  

Det är det västerländska samhällets betoning av universella värden som 
ska ifrågasättas, inklusive ideologin om den autonoma individen. Införandet 
av en transcendent universalism ska enligt Boyarin och Boyarin förstås mot 
bakgrund av Paulus platonska omtolkning av Gamla testamentet. Det är 
uppdelningen mellan ande och kropp som skapat en typ av universalism som 
riskerar att leda till imperialism. Den kristna traditionen har förts vidare i den 
västerländska filosofins sökande efter det allmängiltiga.72 Som motsats till 
detta sökande efter det universella ställs den rabbinska judendomen.  

                               
68 Ibid., 13. 
69 De visar också att detta inte bara är en idékonstruktion utan finns levande i exempelvis 
Neturei Karta. Denna grupp motsätter sig staten Israel och sionismen. Neturei Karta vägrar 
erkänna staten Israel eftersom den inte har upprättats av Messias. 
70 Boyarin och Boyarin, Powers of diaspora, 25. 
71 En liknande relation ser Hall mellan kristen monoteism och kulturell homogenisering i 
kontrast till en västindisk religion. Den sistnämnda är synkretistisk och öppen och sluter inte 
gudsbilden. Gudsbilden blir större och vidare än i en kristen monoteism. Det västindiska 
beskrivs som en diasporisk kultur medan den monoteistiska som hegemonisk. Hall, ”Kulturell 
identitet och diaspora”, 235. 
72 Boyarin och Boyarin, ”Diaspora: Generation and the ground of Jewish identity”, 694–697. 
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Our thesis is that Judaism and Christianity, as two different hermeneutic sys-
tems for reading the Bible, generate two diametrically opposed and mirror-
image forms of racism – and also two dialectical possibilities of antiracism. 
The genius of Christianity is its concern for all the peoples of the world; the 
genius of Judaism is its ability to leave other people alone. And the evils of 
the two systems are the precise obverse of these genii. The genies all too easi-
ly become demons. Christian universalism, even at its most liberal and be-
nevolent, has been a powerful force for coercive discourses of sameness, 
denying, as we have seen, the rights of Jews, women, and other to retain their 
difference.73 

Det som den judiska diasporaerfarenheten främst kan bidra med är en kollek-
tiv identitet som inte bygger på föreställningen om rätten till ett land.74 Det är 
inte den kollektiva kulturella identiteten i sig som är problematisk. Det är när 
den relateras till makt över andra eller förstår den som grund för att göra 
anspråk på ett geografiskt område med hänvisning till en ursprunglig rättig-
het.75  

Diasporic cultural identity teaches us that cultures are not preserved by being 
protected from ”mixing” but probably can only continue to exist as a product 
of such mixing. Cultures, as well as identities, are constantly being remade. 
[…] In other words, diasporic identity is a disaggregated identity. Jewishness 
disrupts the very categories of identity because it is not national, not genea-
logical, not religious, but all of these in dialectical tension with one another.76 

Det judiska diasporateoretiska perspektivet korrigerar den individualistiska 
tendensen i Culture Studies-traditionen, som den här beskrivits utifrån Hall, 
med en betoning på kollektiva identiteter som samtidigt bejakar skillnaden 
mellan grupper.  

Diaspora can teach us that it is possible for a people to maintain its distinctive 
culture, its difference, without controlling land, a fortiori without controlling 
other people or developing a need to dispossess them of their lands.77 

Boyarins och Boyarins perspektiv på den rabbinska judiska diasporaerfaren-
heten och deras kritik av kristna universella anspråk är viktigt för denna un-
dersökning eftersom den judiska diasporan utgör bakgrund till det diaspora-
teologiska perspektiv som jag kommer att använda mig av.78  

 

                               
73 Ibid., 707. 
74 Ibid., 712. 
75 Ibid., 706–714. 
76 Ibid., 721. 
77 Ibid., 723.  
78 Boyarin och Boyarin, ”Diaspora: Generation and the ground of Jewish diaspora”, 707. 
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Diasporateologiska perspektivet i teologin 
Begreppet diaspora har också använts av teologer för att beskriva den kristna 
kyrkans förändrade position i västvärlden där den inte längre är dominerande 
i samhället. Den katolske teologen Karl Rahner är ett exempel. Han menar 
att kyrkans inflytande i samhället och den omgivande kulturens stöd för den 
kristna tron har minskat. Som en följd av det blir kyrkan en mindre ”flock” 
av troende människor som är utlämnade till sig själva och sin tro.79  

This is the society which is based on a multiplicity of ideologies: the society 
which, taken as a whole, and from the point of view of its constitution, its 
special patterns and its culture, bears the stamp of other influences besides 
the purely Christian ones.80 

Denna situation betyder att enligt Rahner att kyrkan bör bli ”a Church of 
believers”.81 Det är en betoning av en troende gemenskap där en enskilde av 
egen vilja deltar och den ”broderliga” tillhörigheten blir primär framför 
andra tillhörigheter.82 Han beskriver detta som en diasporakyrka. Risken med 
en diasporakyrka är att den sluter sig inåt och mest ägnar sig åt sin egen 
uppbyggelse. Rahner menar att det vore problematiskt eftersom kyrkan finns 
till för samhällets skull.83  

Liknande perspektiv finns hos de lutherska teologerna David Yeago och 
George Lindbeck. Yeago använder inte begreppet diaspora men betonar på 
ett liknande sätt som Rahner den kristna gemenskapen som en konkret ge-
menskap. Han hävdar att Luther hade en betydligt tydligare koppling mellan 
den yttre synliga kristna gemenskapen och tron än vad som blivit fallet i 
senare luthersk teologi. Luthers syn på kyrkan missförstås om frälsningen 
och tron separerats från ecklesiologin.84 Yeago hävdar att Luther inte gjorde 
skillnad på en inre ren tro och en yttre samlad kyrka. 

Luther’s theological axiom, that the inward follows the outward, that spiritual 
grace is inseparable from and dependent for its presence on the bodily and 
sacramental, seems by its own logic to call for a primary identification of the 
church as the concrete worshipping community, whose inward unity in faith 
and the Spirit is constituted precisely in and through its public sacramental 
practices.85 

                               
79 O’Donovan, ”A changing ecclesiology in a changing church”, 757; Marmion, ”Introduc-
tion”, 12. 
80 McCool, A Rahner reader, 306. Jfr också Marmion, ”Introduction”, 5. 
81 McCool, A Rahner reader, 307. 
82 Ibid. Jfr också O’Donovan, ”A changing ecclesiology in a changing church”, 747, 750. 
83 McCool, A Rahner reader, 308. 
84 Yeago, ”A Christian, holy people”, 101–104. 
85 Ibid., 107. Betoning original. 
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För Luther kom den konkreta troende gemenskapen före den osynliga kyr-
kan. Den konkreta kyrkan framträder på ett tydligt sätt i samhället till skill-
nad från andra gemenskaper.86  

Lindbeck är tydligare än Yeago i sin användning av diaspora som teolo-
giskt perspektiv. Han är starkt påverkad av Rahner och utgår från samma 
premisser om kyrkan som en konkret gemenskap av troende. Lindbeck 
menar att den kristna kyrkans omständigheter har förändrats. ”Christianity is 
ceasing to be chiefly a mass cultural phenomena, the religion of whole socie-
ties, and is reverting to the minority or diaspora status of the first centu-
ries.”87 Lindbeck relaterar detta både till den situation som den kristna kyr-
kan befann sig i innan den blev officiell statsreligion, före kejsar Konstantin, 
och till det judiska arvet.88 Det vill säga innan kyrkan hade statlig legitimitet. 
Diaspora innebär alltså ett teologiskt perspektiv som utgår från en förståelse 
av kyrkan som en minoritet utan officiellt legitimerad makt i ett pluralistiskt 
samhälle, en judisk förebild och kyrkan som en konkret synlig gemenskap.  

En teolog inom frikyrklig tradition som konsekvent arbetat utifrån dessa 
premisser är John Howard Yoder (1927–1997). Han förutsätter alla de delar 
som beskrivits ovan, men med den skillnaden att han menar att det var ett 
misstag av kyrkan att alliera sig med den officiella makten och distansera sig 
från den judiska tron. I den teologi som han företräder ska därför inte det 
diasporateologiska perspektivet förstås som en parering på grund av att kyr-
kan förlorat en dominerande position i samhället eller inte längre kan förvän-
ta sig stöd från samhällets institutioner. Han anser snarare att problemet be-
stod i att kyrkan blev en del av den officiella makten. Den förändrade rela-
tionen till den officiella makten innebar teologiska omförhandlingar. Han 
betraktar därför en förlorad relation till den officiella makten som ett uttryck 
för Guds försyn och en ny möjlighet för kyrkan. Det är Yoders teologi, för-
stådd som ett diasporateologiskt perspektiv, som kommer att användas för att 
analysera den historiska undersökningen och som utgångspunkt för den kon-
struktiva ansatsen i avhandlingens sista kapitel. Yoders teologiska perspektiv 
kommer jag emellertid att beskriva utförligare först i kapitel fem, men jag 
introducerar honom som person och teolog i nästa avsnitt.  

Material 
Avsikten med undersökningen är att analysera och konstruktivt bearbeta de 
teologiska föreställningar som förutsätts i ÖM:s tal om skillnad mellan en 
kristen minoritetsidentitet och majoritetssamhället.89 För att åstadkomma 

                               
86 Ibid., 107–108. 
87 Lindbeck, The church in a postliberal age, 122. Lindbecks förståelse av diaspora är bero-
ende av Rahner, se Goh, Christian tradition today, 178. Not 109. 
88 Lindbeck, The church in a postliberal age, 155. 
89 Jfr Södling, Oreda i skapelsen, 14.  
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detta kommer jag att använda mig av två olika sorters material. Den första 
frågeställningen kommer jag att besvara genom att analysera ÖM:s vecko-
tidning Missionsbaneret. Material för att besvara den andra frågeställningen 
och den konstruktiva diskussionen hämtar jag från John Howard Yoders 
teologiska litteratur. I detta avsnitt introducerar jag de båda materialen.  

Missionsbaneret som material  
Missionsbaneret (MB) startade i december 1921.90 Det var framförallt två 
omständigheter som präglade ÖM vid den tidpunkten. De hade för det första 
medvind, många anslöt sig till rörelsen, men det var också en tid av spän-
ningar mellan ÖM och Svenska Baptistsamfundet (SB).91 Båda två var bap-
tistiska rörelser men med olika tyngdpunkter. De omtalades ibland som 
”örebrobaptister” och ”stockholmsbaptister”. I spänningarna mellan ÖM och 
SB spelade MB en viktig roll. SB publicerade artiklar i Wecko-Posten som 
beskrev ”stockholmsbaptisternas” hållning.92 ”Örebrobaptisterna” svarade i 
MB för att klargöra sin hållning. Det var påtagligt ofta dessa konfliktfrågor 
hade samband med verksamheten bland unga. Det kunde röra sig om hur 
man använde sig av musik, om ungdomarna behövde pingstens erfarenhet 
(andedop) eller ej, hur ungdomsarbetet skulle bedrivas och om den så kalla-
de idrottsfrågan.93  

MB var officiellt tidningsorgan för ÖM vilket präglade den på två sätt. 
För det första fanns till en början mycket lite av diskussion. Texternas syfte 
var att förtydliga och etablera ÖM:s hållning. Det var först den 2 maj 1952 
som en insändarsida kom in i MB under rubriken Samtal vid öppet fönster. 
Senare kommer många (ibland långa) och livliga diskussioner om allt från 
Vietnamkriget och fredsfrågor till statsbidrag. Texterna var polemiska och 
beskrev ÖM:s hållning i de frågor som konflikterna med SB gällde. Splitt-
ringen mellan ÖM och SB sker definitivt 1937.94  

Det andra gäller skribenterna. Till att börja med var skribenterna företrä-
desvis män som hade en ledande ställning inom samfundet. Det var alltså de 
som hade makten i rörelsen som gavs mest utrymme. Texterna som används 
i denna avhandling är oftast av undervisande karaktär. Men i och med att 

                               
90 Janzon, Den andra omvändelsen, 99. ÖM hade försökt ta över Svenska Tribunen men hade 
blivit nekade. Svenska Tribunen var en kristen och frisinnad tidning för ”väckelse och mis-
sion” som gavs ut 1906-1924. Den ska inte förväxlas med Svenska Tribunen som gavs ut i 
Chicago och var en politisk liberal tidskrift. Redaktören för den förstnämnda Svenska Tribu-
nen var Rikard Edhelberg (1875-1962). Han var medlem i Filadelfiaförsamlingen i Örebro 
och stödde den inriktning som John Ongman drev. 
91 Lagergren, Framgångstid med dubbla förtecken, 78–85. 
92 Wecko-Posten gavs första gången 1868 ut under det namnet och fungerade som tidningsor-
gan för SB. 1992 slogs tidningen samman med Svensk Veckotidning, som gavs ut av Svenska 
Missionsförbundet, och en ny tidning bildades med namnet Sändaren.  
93 Lagergren, Förändringstid, 27–41. 
94 Ibid., 92–94. Westin, Den kristna friförsamlingen i Norden, 183–184. 
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insändarsidan infördes 1952 blev det fler som kom till tals. Den officiella 
hållningen uttrycktes på ledarsidan. I andra delar av tidningen kunde en hög-
re grad av meningsskiljaktigheter bli synliga.  

Materialurval 
Artiklar om ungdomar och ungdomsarbete förekommer i MB sporadiskt 
under 20-talet, men mer frekvent från 1935 och ända till tidningen upphör 
1993. Poängen med den historiska analysen är alltså inte att göra en krono-
logisk beskrivning av Örebromissionens ungdomsarbete eller hur det utveck-
lades och förändrades. Det handlar snarare om att beskriva de teologiska 
föreställningar som framträder och analysera de förändringar och förskjut-
ningar som uppstår.95  

Jag har gjort en översiktlig genomläsning av alla MB:s årgångar och valt 
ut artiklar som riktar sig till, omtalar eller är skrivna av ungdomar. Den sista 
kategorin är självklart inte alltid lätt att avgöra och därför har jag tittat efter 
när ordet vi används i relation till ungdomar. Från denna genomgång sam-
manställde jag en databank som omfattar ca 3000 artiklar. Ur denna data-
bank har jag valt ut två olika grupper av artiklar.  

Den första gruppen relaterar till frågan om organisation och motivation 
till ungdomsarbete. Artiklarna är hämtade från tre olika årtionden – 1930–
1938 (17 artiklar), 1951–1959 (18 artiklar) och 1980–1987 (24 artiklar). 
Dessa tre perioder valdes ut eftersom det då uppstod särskilda diskussioner 
om ungdomsarbetet. ÖM uppfattade att det fanns behov av att på nytt moti-
vera och diskutera ungdomsverksamheten. På 30-talet beslutades det från 
centralt håll att börja med ungdomsläger. Det var något nytt att initiativet 
inte kom från en lokal församling. Det uppstod därför en diskussion om det. 
På 50-talet anställdes den första ungdomssekreteraren och Örebromissionens 
Ungdomsarbete (ÖMU) startades. Man beslutade också att ta emot statsbi-
drag till ungdomsarbetet samtidigt som kontakten med ungdomen blev ett 
problem. 80-talets diskussion om ungdomsarbete handlade om vad det inne-
bar att vara kristen och att frikyrkans framtid stod på spel eftersom ung-
domsarbetet tappade deltagare.  

Det är en relativt stor spridning av artiklar inom respektive årtionde men 
varje årtionde har en tyngdpunkt när diskussionerna intensifieras: 1934–
1937 (13 artiklar), 1953–1955 (13 artiklar) och 1980–1982 (14 artiklar). De 
andra artiklarna som inte faller inom dessa har valts ut för att de på olika sätt 
fördjupar analysen.  

Jag har tagit med ytterligare en större diskussion från början av 70-talet 
trots att den egentligen hamnar utanför de perioder jag valt. Orsaken är att 
den handlar om statsbidrag generellt men relateras till det statliga bidrag till 
ungdomsarbete som infördes på 50-talet och därför blev den viktig att ta 

                               
95 Södling, Oreda i skapelsen, 14. 
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med. Diskussionen pågick mellan 28 januari 1971 och 7 juni 1973. Den 
återkom 7 februari 1974 och pågick fram till 4 april 1974.  

Den andra gruppen av artiklar rör samhällstrender och kulturella uttryck 
som specifikt uppfattas beröra ungdom. Det kan vara nya trender i samhället 
– såsom jazz, rock, bio – eller kan det röra frågor som uppfattas vara viktiga 
för ungdom exempelvis studier, sex och samlevnad samt idrotten. Dessa 
områden sträcker sig över stora delar av materialet och är intressanta efter-
som de ofta används just i konstruktionen av skillnaden mellan kristen och 
icke kristen ungdom.96 De relaterar till vad som ansågs önskvärt och inte i 
det kristna ungdomsarbetet. De områden som analyseras är idrott (27 artik-
lar), underhållning (113 artiklar), bio (11 artiklar) och dans (19 artiklar).  

Det finns framförallt tre större diskussioner som jag har valt bort. Den 
första diskussionen är en diskussion och artiklar som handlar om kristen-
domsämnets plats i skolan. Den pågick framförallt under 1963–1964, men 
började redan på 50-talet och återkom både på 70-talet och under 1980.  

Den andra handlar om den kristnes relation till våld och krig. Härunder 
behandlas också frågor om försvaret och Vietnamkriget. Detta diskuterades 
framförallt under 1960–80-tal med lite olika betoningar. Men enstaka artik-
lar förekom på 50-talet och ända tillbaka till 40-talet.97  

Den tredje och sista diskussionen handlar om religionsfrihetsfrågan. Frå-
gan hade kommit upp eftersom Frikyrkliga Ungdomsrådet 1966 hade intro-
ducerat vad man kallade för ett ”Religionsfrihetsprogram”.98 Detta gav upp-
hov till stora diskussioner där ÖMU ställde sig på Frikyrkliga Ungdomsrå-
dets sida mot många ledande pastorer i ÖM.  

Anledningen till att jag har valt bort dessa tre diskussioner är behovet av 
begränsning. Totalt har jag analyserat och bearbetat ca 300 artiklar men refe-
rerat 126 i texten. Det är givetvis så att artiklar som på olika sätt hade kunnat 
bidra till en mer heltäckande eller kronologisk beskrivning har utelämnats. 
Urvalet innebär att jag inte gör anspråk på att beskriva ÖM:s eller MB:s syn 
på kristen ungdom eller samhället som sådan utan den syn som framträder 
utifrån de artiklar jag analyserat. 

Material till diasporateologiskt perspektiv 
John Howard Yoder var en ekumenisk teolog men förankrad i den mennoni-
tiska traditionen.99 Yoders teologi bygger på en bearbetning av den så kallade 

                               
96 I ungdomsforskningen har dessa områden ofta behandlats som moralpaniker. Se Fornäs, 
Boëthius, och Reimer, Ungdomar i skilda sfärer, 267; Frykman, Dansbaneeländet, 112–115; 
Boëthius, När Nick Carter drevs på flykten. 
97Red. Kristen ungdom och militärtjänst (Pressklipp). MB. 26/9 1946, 4; Ung perspektiv. 
Pacifist för Jesu skull. MB. 20/11 1958, 7, 11; Wirmark, Bo. Vapenvägrare blir evangeliipa-
trull. MB 4/12 1958, 7, 8. 
98 Frikyrkoungdomens religionsfrihetsprogram. 
99 För en introduktion till Yoders person och teologi se Thiessen, John Howard Yoder. 
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radikala reformationens teologiska arv.100 Ett av de centrala områden Yoder 
arbetade med och där han menade att den radikala reformationen hade vä-
sentliga teologiska bidrag var förhållandet mellan kyrka och samhälle. Han 
började som kyrkohistoriker med ett speciellt intresse för sin egen kyrkliga 
tradition och disputerade i Basel på en avhandling om samtalen mellan de 
anabaptistiska ledarna och reformatorerna i Schweiz på 1500-talet.101 Hans 
arbete kan både förstås som en omtolkning av den radikala reformationens 
teologi och som ett ekumeniskt bidrag från ett radikalreformatoriskt perspek-
tiv till de ekumeniska samtalen.102 Den mennonitiska traditionen kritiserade 
han för att den blivit för inåtvänd och dragit sig undan, inte gjort sig hörd. 
Men han menade också att det ekumeniska samtalet hade uteslutit vissa rös-
ter.  

En viktig nyckel till hans perspektiv är hans förståelse av relationen mel-
lan den judiska tron och den tidiga kyrkan. I det arbetet fann han likheter 
mellan den radikala reformationen och den rabbinska judendomen.103 Likhe-
terna handlar inte minst om hur frälsningen ska beskrivas och betydelsen av 
Guds konkreta handlande i historien.104 

Den betydelse som Yoder ger den judiska historien gör att flera teologer 
menar att hans teologi kan beskrivas som ett diasporateologiskt perspektiv 
på relationen mellan kyrka och samhälle.105 Konkret betyder det att samhället 
i grunden betraktas som pluralistiskt och att diasporagemenskapen därför 
aldrig kan ha makten över helheten. Dessa två perspektiv har använts av 
teologer som inspirerats av Yoder.  

Det första perspektivet i Yoders diasporateologiska perspektiv har teolo-
gen Arne Rasmusson utvecklat och använt.106 Det är Yoders sätt att utgå från 
den kristna kyrkan som en minoritet som framförallt intresserat honom. Yo-

                               
100 Den så kallade ”radikala reformationen” är varken ett enhetligt fenomen eller en homogen 
rörelse utan kan snarast beskrivas som olika teologiska traditioner som härstammar från de 
teologiska övertygelser och praktiker som kommer från 1500-talets anabaptister. Det betyder 
att dessa inte är begränsade till anabaptistiska samfund utan kan komma till uttryck i såväl 
frikyrkan som i de historiska kyrkorna. Se Rasmusson, The church as polis, 16. Yoder använ-
der beteckningen radikala reformationen på lite olika sätt. För honom blir det något som kan 
liknas vid en teoretisk ingång till olika teologiska discipliner som har sitt ursprung i de histo-
riska rörelserna på 1500-talet. Yoder, The priestly kingdom, 105–147.  
101 Avhandlingen skrevs på tyska och färdigställdes 1957 men är utgiven på engelska. Se 
Yoder, Anabaptism and reformation in Switzerland. I denna bok finns också en andra del som 
är en teologisk bearbetning av den historiska avhandlingen. Den gavs ut 1968, också den i 
Basel. Det är från denna del som jag hämtar mitt material eftersom det är teologin som är mitt 
främsta intresse i denna avhandling.  
102 Se Neal Bloughs förord i ibid., xli–lx. 
103 Yoder, The Jewish-Christian schism revisited, 43–66. 
104 Ibid., 108. 
105 Yoder, The priestly kingdom, 158. Det var inte alls främmande för honom att använda en 
liknande terminologi som normativ även om han inte utvecklade den systematiskt. “[W]e 
could accept as normal the diaspora situation in which Christians find themselves in most of 
the world today.” 
106 Rasmusson, ”The politics of diaspora.” 
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der anser att kyrkans politiska och etiska anspråk bäst kan förklaras som en 
förlängning av den judiska diasporan. Det är en minoritetsposition som utgår 
från en konkret troende gemenskap i samhället vilket logiskt innebär att 
samhället måste uppfattas som mångkulturellt.  

Den kanadensiske teologen Chris Huebner beskriver också diasporateolo-
giska perspektivet som helt centralt för Yoders teologi i kontrast till ett kon-
stantinskt perspektiv.107 Huebner menar att det konstantiska perspektivet 
kännetecknas av en ”epistemological attitude of closure”.108 Det innebär att 
kyrkan försökt skydda och bevara en sanning som oförändrad och säker-
ställd. Huebner relaterar diasporaperspektivet till vad han benämner som en 
”’methodological’ and ’ontological’ non-Constantinianism”. Det betyder 
”[that] the concrete body of Christ precedes all epistemological and concep-
tual discussions”.109 Historien är förgrunden och det finns därför inget bor-
tom det historiska som kan säkerställa sann kunskap, varken om Gud eller 
om tillvarons innersta väsen. Om det historiska är förutsättningen handlar 
kunskapen som människan kan göra anspråk på om hur Gud handlar i histo-
rien och på vilket sätt Guds handlande blir känt. Följden av det blir i Yoders 
teologi att Guds handlande i historien framförallt blir synligt genom den 
troende gemenskapen som social kropp och att denna kunskap aldrig kan bli 
fastslagen och given utan är alltid under omförhandling. Det är i den me-
ningen som den konkreta troende gemenskapen är epistemologiskt primär. 
Det judiska i Yoders diasporateologiska perspektiv innebär enligt Huebner 
betoningen av den sociala historiska kroppen som en typ av hermeneutisk 
gemenskap. Det är därför i, genom och under den troende gemenskapen som 
Guds försoning blir synlig i världen, trots dess historiska kontingens.  

Det är ovanstående som motiverar att tala om och utveckla en diasporate-
ologi med bakgrund i Yoders teologiska litteratur. De perspektiv som jag 
presenterat från Rasmusson respektive Huebner kommer jag att utveckla och 
precisera i kapitel fem. Dessa perspektiv kommer sedan att utgöra grunden 
för den teologiska analysen av den historiska undersökningen. I avhandling-
ens sista kapitel diskuterar jag hur ett konstruktivt bidrag skulle kunna se ut 
som utgår från Yoders diasporateologi. I de två sista delarna begränsar jag 
mig inte till Yoder utan kommer att ta in annat material som fördjupar eller 
korrigerar de perspektiv som introducerats av Yoder.  

Forskningsöversikt 
Den här avhandlingen är skriven inom systematisk teologi med livsåskåd-
ningsforskning och som sådan relaterar den till flera olika fält. Jag har place-

                               
107 Huebner, A precarious peace, 109.  
108 Ibid., 109–110. 
109 Ibid., 91. 
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rat min historiska analys i förhållande till svensk ungdomsforskning och 
kyrkohistoria.110 Forskning från dessa områden kommer att användas som 
bakgrund för det som är det primära syftet, nämligen att analysera implicita 
teologiska föreställningar i talet om kristen ungdom. Det betyder att den mer 
närliggande forskningskontexten snarast är teologisk forskning om frikyrkan 
med speciell inriktning på frågan om kyrka/samhälle. Men avhandlingen 
relaterar också till ett närliggande metodologiskt perspektiv, nämligen en 
teologisk analys av tidningsmaterial. Det är från de två områdena, teologisk 
reflektion över kyrkan och frikyrkan samt teologisk analys av tidningsartik-
lar, som jag hämtat materialet till forskningsöversikten.  

Inom svensk religionsvetenskaplig forskning har relativt aktuella avhand-
lingar använt tidningsmaterial för att analysera teologiska föreställningar. I 
sin avhandling Andlighetens ordning skrev teologen Ulrika Svalfors om 
tidskriften Pilgrim.111 Svalfors arbete påminner om denna avhandling genom 
att hon också använder sig av ett metodiskt perspektiv som inspirerats av 
diskursanalys. Hon försöker avtäcka hur förhållandet mellan makt och and-
lighet ska förstås i vanliga kyrkliga sammanhang. I avhandlingen undersöker 
hon hur föreställningar om normalitet och makt kommer till uttryck i det hon 
förstår som diskursen Pilgrim.112 Hon visar att det finns strukturella likheter 
mellan extrema och till synes vanliga andliga diskurser. Likheterna består i 
det hon benämner ”diskursivt tryck”.113 Det här trycket utgör i de andliga 
sammanhangen förutsättningarna för subjekten som deltar i dem. Detta gäll-
er både de extrema och de normala sammanhangen och därmed ligger tryck-
et och förtrycket nära varandra, menar Svalfors. Andlighetens ordning på-
minner metodologiskt om detta projekt genom att den har tagit intryck av en 
Foucault-inspirerad diskursanalys, men skiljer sig genom att jag har analyse-
rat hur maktrelationen ser ut mellan olika föreställda kollektiv snarare än 
inom en given diskurs. Svalfors har koncentrerat sig på Pilgrim som egen 
diskurs i förhållande till de relaterande subjekten.  

Teologen Maria Södlings Oreda i skapelsen är ”strukturellt och diskursivt 
orienterad”.114 Den liknar i viss utsträckning denna avhandling genom att det 
är föreställningar om skillnad som undersöks, men i Södlings fall handlar det 
om skillnaden mellan män och kvinnor på 20-talet i Svenska kyrkan. I denna 
avhandling är det som beskrivits ovan kristen skillnad mellan en minoritets-
grupp och ett majoritetssamhälle. Södling använder primärt ett genusteore-
tiskt perspektiv.115 

                               
110 Jag kommer att referera till forskning inom respektive fält löpande i den historiska under-
sökningen.  
111 Svalfors, Andlighetens ordning. 
112 Ibid., 4–5, 7–9. 
113 Ibid., 198. 
114 Södling, Oreda i skapelsen, 16. 
115 Ibid., 18–24. 
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Inom kyrko- och missionsvetenskap återfinns missionsvetaren Robert 
Odéns Wåra swarta bröder som också undersöker tidningsmaterial.116 Odén 
är vad han benämner ”diskursanalytiskt inspirerad”.117 Han menar med det 
att det inte handlar om en utpräglat teknisk och systematisk användning av 
diskursanalys utan mer kännetecknas av ett specifikt teoretisk sätt att förhål-
la sig till materialet. Odén konstaterar att han ser flera parallella diskurser i 
EFS:s Missionstidning. Diskurser som samverkar, bekräftar, kompletterar 
och motsäger varandra.118 Precis som denna avhandling försöker han urskilja 
olika typer av styrningar mot homogenitet och skillnad. Ytterligare en likhet 
är att båda avhandlingarna analyserar hur ett specifikt teologiskt perspektiv 
interagerar, påverkas av och motsätter sig andra diskurser. I Odéns fall hand-
lar det om en pietistisk diskurs i kontrast till och i samspel med ett orientalis-
tisk diskurs.119 Föreliggande avhandling arbetar delvis med kontraster och 
samspel mellan en fostransdiskurs och en omvändelsediskurs.  

En avhandling som delvis handlar om samma område som denna, det vill 
säga en frikyrklig rörelses relation till samhället, är Joel Halldorfs kyrkohi-
storiska arbete Av denna världen?.120 Halldorf vill genom ett studium av 
sångförfattaren och förkunnaren Emil Gustafsons (1862–1900) spiritualitet 
undersöka hur den förhåller sig till moderniteten som den beskrivs hos filo-
sofen Charles Taylor.121 Han relaterar till Taylors Secular Age och Souces of 
the Self.122 Halldorf söker svar på frågan om det är möjligt att upprätthålla 
den önskan om att vara annorlunda som den evangelikala väckelsen alltid 
haft. Hans slutsats är att Gustafson var präglad av moderniteten ”men samti-
digt annorlunda”.123  

I licenciatavhandlingen De ”riktiga kristna”, deras ”wänner” och mot-
ståndare undersöker kyrkohistorikern Mats Larsson hur identitet konstruera-
des i Askers baptistförsamling i Närke under 1880-talet.124 Larsson konstate-
rar att baptisterna kombinerade gammalt och nytt på ett effektivt sätt. Det 
nya relaterar till de liberala frihetsidealen som håller på att växa fram och det 
gamla var sedlighets- och arbetsmoralen. Samtidigt görs detta genom en 
tydlig hänvisning till en social identitet som framträder som ett eget kollek-
tiv.125 Det var en identitet som mejslades fram genom tydliga motsättningar 
både i relation till det omgivande samhället och andra kyrkliga sammanhang. 

                               
116 Odén, Wåra swarta bröder. 
117 Ibid., 57. 
118 Ibid., 59. 
119 Ibid., 60–77. 
120 Halldorf, Av denna världen? 
121 Ibid., 10. Gustafson tillhörde den så kallade helgelserörelsen som så småningom blev 
samfundet HF. Han förknippas mest med Närke och trakterna omkring Örebro.  
122 Taylor, A secular age; Taylor, Sources of the self. 
123 Halldorf, Av denna världen?, 322. 
124 Larsson, De ”riktigt kristna”, deras ”wänner” och ”motståndare”. 
125 Ibid., 236–239. 
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Liknande slutsatser visar teologen Owe Kennerberg i sin avhandling In-
nanför eller utanför.126 Han undersöker hur uteslutningspraxisen, det vill 
säga att inte längre tillåta människor att vara med i församlingen, dels funge-
rade som en identitetsmarkör, dels bekräftade en radikal samhällsmoral. 
Uteslutningspraxisen har oftast uppfattats som ett uttryck för en tydlig upp-
fattning om vad det innebar att vara kristen. Kennerberg visar att det inte 
främst handlade om resonemang utifrån bibelstudium utan snarast om rådan-
de normer i samhället.127 De frikyrkliga församlingarna verkar vara en spegel 
av de rådande samhällsidealen genom sin uteslutningspraxis.  

Teologen Carl-Gustav Carlsson har i sin avhandling – Människan, sam-
hället och Gud128 – undersökt Lewi Pethrus förståelse av samhälle och kris-
ten tro. Pingströrelsen var teologiskt ett ÖM närliggande samfund. En del av 
avhandlingen handlade om Pethrus förståelse av kristen tro och samhället. 
För Pethrus var det stora problemet avkristningen. Ett rättfärdigt samhälle 
skulle bygga på en naturlig lag. Den lagen kunde både ses i Bibeln men ock-
så i hur naturen var skapad. Den kristna tron kastade ljus över samhällsut-
vecklingen.129 Avkristningen betydde i detta fall att samhället rörde sig bort 
från en naturlig ordning.130  

En annan undersökning av Pingströrelsens förhållande till samhället är 
kyrkohistorikern Carl-Erik Sahlbergs avhandling i kyrkohistoria Pingströrel-
sen och tidningen Dagen.131 Sahlberg visar hur Pingströrelsen har rört sig 
bort från en sekterisk hållning till vad han benämner som en ”mer samhälls-
medveten” hållning.132 Han hänvisar bland annat till förändringar som upp-
stod åren runt religionsfrihetslagstiftningen 1951–52. Det var enligt Sahlberg 
framförallt tre områden som bidrog till att en mer sekterisk hållning gavs 
upp, det vill säga där betoningen av att dra sig undan samhället övergavs: (1) 
samhällets tilltagande sekularisering, (2) Pingströrelsens vikande tillväxt och 
slutligen (3) institutionella förändringar inom rörelsen och ökade ekumenis-
ka kontakter. Det sista handlade om formandet av KSA (Kristet Samhälls 
Ansvar) och Dagens behov av ekonomisk breddning.133  

Min undersökning relaterar till vad som benämns ecklesiologi. Det ämnet 
kan vara både ett systematiskt teologiskt ämne och ett kyrkovetenskapligt. 
Inom båda dessa områden har de senaste åren kommit två avhandlingar som 
bearbetat den svenska lutherska kyrkan. Den ena inom kyrkovetenskap – 

                               
126 Kennerberg, Innanför eller utanför. 
127 Ibid., 308–310. 
128 Carlsson, Människan, samhället och Gud. 
129 Ibid., 199. 
130 Ibid., 152. 
131 Sahlberg, Pingströrelsen och tidningen Dagen. 
132 Ibid., 168. 
133 Ibid., 166–168, 171, 193–194. 
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kyrkovetaren Jonas Ideströms Lokal kyrklig identitet134 – och den andra inom 
systematisk teologi, Jan Eckerdals Folkkyrkans kropp.135  

Ideström gjorde ett fältstudium av Flemingsbergs församling i södra 
Stockholm. Undersökningen genomfördes som deltagande observationer, 
intervjuer och analys av textmaterial från församlingen.136 Frågan som han 
söker svar på är vilken implicit ecklesiologi som en lokal kyrka ger uttryck 
för som social kropp.137 Den slutsats han drar är att det inte går att fastställa 
någon färdig identitet. Den sociala kropp som framträder handlar i hög ut-
sträckning om de anställda, men också om de förtroendevalda och de som 
deltar i verksamheterna.138 Min undersökning har inspirerats av Ideström 
även om materialet och frågeställningen är annorlunda till sin karaktär. Det 
är speciellt begreppet ”implicit ecklesiologi” som jag använder mig av.139  

Eckerdals avhandling har en annan karaktär. Den handlar om att med 
hjälp av post-sekulär teologi konstruera en social kropp med utgångspunkt i 
Einar Billings folkkyrkoteologi. Genom att kritiskt granska förutsättningarna 
för Billings teologi kan Eckerdal visa att bristen på kyrkan som social kropp 
hos Billing försvårar kritiken mot vissa för honom problematiska tendenser i 
exempelvis ungkyrkorörelsen.140 Han bryter sedan Billings teologi mot den 
katolske teologen William T. Cavanaughs teologiska föreställning om kyr-
kan som en synlig social kropp och teologen Graham Wards idé om kyrkan 
som en begärsterapi. Ur detta framträder det enligt Eckerdal en folkkyrko-
ecklesiologi som handlar om möjligheten att vara kyrka i världen som social 
kropp. 

Föreliggande avhandling ansluter sig i viss utsträckning till Eckerdals be-
toning av kyrkan som social kropp, men eftersom undersökningsobjektet är 
en frikyrka blir utfallet ett annat. En tydligare anknytning är Arne Rasmus-
son arbete i avhandlingen Church as Polis.141 Han jämför Jürgen Moltmanns 
politiska teologi med Stanley Hauerawas’ teologiska politik. Rasmussons 
slutsats är att Moltmanns teologi skulle vara mer konsistent, trofast mot den 
kristna traditionen och möjlig att tillämpa om han inte strävade efter att har-
moniera en modern världsbild med den kristna tron.142 Det vill säga om han 
betraktade den kristna kyrkan som en specifik kollektiv identitet avskild från 
andra kollektiva identiteter.  

Det finns givetvis mer forskning som jag kommer att använda mig av i de 
kommande kapitlen. I denna forskningsöversikt har jag valt att avgränsa mig 
till det som handlar om teologisk forskning i tidningsmaterial, identitet och 
                               
134 Ideström, Lokal kyrklig identitet. 
135 Eckerdal, Folkkyrkans kropp. 
136 Ideström, Lokal kyrklig identitet, 80–88. 
137 Ibid., 47. 
138 Ibid., 256–257. 
139 Se ovan s 20–22 
140 Eckerdal, Folkkyrkans kropp, 328. 
141 Rasmusson, The church as polis. 
142 Ibid., 378–382. 
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ecklesiologi samt frikyrkliga sätt att förhålla sig till strömningar i samhället. 
Jag ligger närmare den förståelse av kyrkan som Rasmusson, Ideström och 
Eckerdal på sinsemellan olika sätt ger uttryck för än jag delar den underlig-
gande kritik som Sahlberg riktar mot Pingströrelsen tidiga sekterism. Det 
betyder att jag betonar den kristna kyrkan som en kollektiv identitet, eller 
med Eckerdals ord, en social kropp. Jag ser alltså snarare andra problem med 
Pingströrelsen än betoningen av församlingen som sekt. Jag kommer i detta 
arbete att visa att det som Sahlberg kallar ”samhällsmedvetandet” snarare 
påskyndade en inre sekularisering i frikyrkan än motverkade samhällets se-
kularisering.  

Disposition 
Avhandlingen består av åtta kapitel. Efter detta inledande kapitel där fråge-
ställning, metod, material och liknande frågor bearbetas kommer tre historis-
ka kapitel. Kapitel två till fyra avhandlar tre olika perioder i MB; 1930-tal, 
50-tal och 80-tal. I dessa tre kapitel är det analysen av skillnad som står i 
fokus. Skillnaden undersöks med hjälp av de två analysbegreppen, synliggö-
rande och styrningsteknik, som redogjorts för tidigare i detta kapitel.143  

Alla de tre historiska kapitlen börjar med en beskrivning av den ecklesio-
logiska kontexten. Till denna kontextbeskrivning har jag använt sekundär-
material. Avsikten är att ge en bild av vad ungdomsforskningen har beskrivit 
som de viktigaste tendenserna och frågorna i respektive period för att på så 
sätt placera min egen primära analys av MB i relation till den kontext som 
teologin kommer till uttryck i. I kapitel tre – 50-tal – finns ett avsnitt om 
religionsfrihetslagstiftningen där jag gjort en egen undersökning av primär-
material. Orsaken till att jag gjorde denna var att de referenser jag hittade till 
de förändringar det innebar för frikyrkan i Sverige inte gick tillbaka på den 
ursprungliga lagstiftningen och förarbetet till lagen.  

I kapitel fem preciseras och utvecklas John Howard Yoders diasporateo-
logiska perspektiv som utgör förutsättningen för de resterande delarna av 
avhandlingen. Härunder utvecklar jag relationen mellan Yoders teologi och 
det judiska diasporatänkandet samt introducerar konstantinism och diaspora 
som två motsatta men relaterade analysbegrepp. 

I det sjätte kapitlet mejslar jag fram den implicita teologin genom att ana-
lysera resultaten från kapitel två till fyra med hjälp av Yoders diasporateolo-
gi. Jag använder här också sekundärmaterial för att sätta min egen analys i 
en större teologisk diskussion genom att relatera min analys till annan när-
liggande forskning. Sekundärmaterialet används alltså som ett slags stöd för 
att visa relevansen i avhandlingens resultat.  

                               
143 Se ovan s 22–25. 
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Det sjunde kapitlet bearbetar den andra delfrågeställningen och avhand-
lingens övergripande syfte. Detta kapitel tar det konstruktiva perspektivet 
från diasporateologin men utvecklar det och korrigerar det med de resultat 
som den historiska undersökningen har visat. Målsättningen är att formulera 
en diasporaecklesiologi. För att göra detta tar jag hjälp av ytterligare sekun-
därmaterial också av annan karaktär än teologisk.  

I det avslutande åttonde kapitlet drar jag slutsatser av de resultat som av-
handlingen kommit fram till. I detta kapitel vidgar jag också perspektivet 
och ställer frågan om resultatet kan ha allmän betydelse för religiösa kollek-
tiva minoriteter i förhållande till en majoritetskultur.  

     



 

Del I: Frikyrkan och ungdomarna 
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2. 1930-talet: Ungdomar behöver uppleva 
omvändelse 

När de svenska baptistiska rörelserna växte fram i det lutherska enhetssam-
hället kombinerades en anglosaxisk baptism med en luthersk nyevangelisk 
väckelse. Teologen Sune Fahlgren menar att den baptism som kom till Sve-
rige inte främst handlade om nya känslor, de fanns redan i de nyevangeliska 
rörelserna, utan nya idéer och ny kunskap.144 De bildade troende gemenska-
per som blev utskilda gemenskaper i det svenska samhället. Vägen in i dessa 
gemenskaper gick genom erfarenheten av personlig omvändelse och dop och 
förväntades följas av en moralisk förändring. De baptistiska församlingarna 
markerade genom detta motstånd mot det lutherska enhetssamhället och dess 
styrning.  

Det paradoxala är emellertid att den sociologiska och teologiska skillnad 
gentemot enhetssamhället som blev följden av den baptistiska praktiken 
uttrycktes i ett samhälle där en kristen grundsyn rådde. Samhället förutsatte 
följaktligen redan en moral som byggde på kristna föreställningar. En moral 
som baptisterna i hög grad delade. Det som skilde baptisterna från andra var 
hur dessa normer skulle uppfyllas. Enhetssamhället levererade värden så att 
säga uppifrån genom lagar och förordningar. Baptisterna menade i kontrast 
till detta att de endast kunde uppfyllas genom personlig omvändelse och 
delaktigheten i en troende gemenskap där moralen snarast uppfattades som 
resultatet av en personlig tro. I detta kapitel ska jag visa vilka teologiska 
föreställningar som möjliggjorde talet om kristen ungdom i ett samhälle där 
en sådan skillnad skulle uttryckas samtidigt om en kristen referensram var en 
förutsättning för allt tal om moral.  

Samhällets vilja att uppfostra 
Det var mycket som stod på spel under 30-talet både politiskt, socialt och 
kulturellt men också religiöst. Ungdomen har i alla tider varit föremål för 
fostran. På 30-talet relaterades fostran till nationens framtid. Det var den tid 
då det svenska folkhemmet började växa fram.145 De farhågor, drömmar och 

                               
144 Fahlgren, ”Baptismens spiritualitet - speglad i gudstjänstlivet: Svenskt perspektiv”, 107–
111.  
145 Franzén, ”Sporten, ungdomen och folkhemmets begynnelse.”, 1.  
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möjligheter som samhället i allmänhet hyste förknippades speciellt med 
ungdomen.146 Det visar inte minst förekomsten av ”ungdomsfrågan” eller 
”ungdomsproblemet” under andra halvan av 30-talet. ”Ungdomsfrågan” 
bestod i ungdomens moraliska utsatthet på grund av arbetslöshet och nöjes-
livet.147 Diskursen handlade framförallt om hur en god moral skulle kunna 
fostras fram så att ungdomarna på sikt skulle vara rustade att ta över natio-
nen. Det var tre områden som ansågs speciellt angelägna: nöjeslivets påver-
kan, den utökade fritiden och övergången från Fattigsverige till Folkhems-
sverige.  

Det som inom fostransdiskursen främst framställdes som negativt och 
som ett hot mot ungdomarnas goda fostran var nöjeslivet. Speciellt det nö-
jesliv som förknippades med mass- och populärkultur. Populärkulturen an-
sågs speciellt farlig eftersom dess lättillgänglighet och ”lätta” karaktär gjorde 
ungdomarna speciellt mottagliga.148 Populärkulturen befarades vara inkörs-
porten till brottslighet och ett omoraliskt liv. Detta gällde inte minst dansba-
nan.  

Folkkyrkan och det framväxande folkhemmet delade föreställningen om 
den gemensamma och samlade nationen. Det var ”folket” som behövde fost-
ras så att nationens framtid säkrades. Enligt kyrkovetaren Kjell Blückert var 
denna föreställning grundläggande i talet om såväl folkkyrka som folkhem.  

Begreppet ”folkkyrka” koncipierades i samma sammanhang som folkhems-
begreppet. Detta var i sin tur nära förknippat med den nya nationalkyrkliga 
diskursen. Denna diskurs var i många avseenden antimodern. Den utgjorde 
[…] ett försök att med metaforer från dynastiskt och religiöst enhetssamhälle 
upprätta en ny ram för samhället.149 

Både folkhem och folkkyrka var alltså idéer som strävade efter att samla och 
garantera nationens framtid. Det moderna nöjeslivet utgjorde ett hot mot 
denna enhet eftersom ungdomens moral var hotad. Ett uttryck för det är den 
svenskkyrkliga prästen Allan Svantessons ord om den moderna dansen: 

Själv har jag som tjänsteman fått se flera av de smygvägar, vilka beträdas av 
abortörer, prostituerade och kopplare. Vägarna gå mycket, mycket ofta via 
danslokalerna. Det är farligt. Just nu i synnerhet.150 

Svantesson skriver vidare att dansbanan är en sjukdom som har ansatt vårt i 
”grunden goda folk”. Ungdomen ansågs tillhöra ”de vekare delarna” av fol-

                               
146 Berggren, Seklets ungdom, 58; Boëthius och Franzén, Från flygdröm till swingscen, 1; 
Frykman, Dansbaneeländet, 104–105.  
147 Frykman, Dansbaneeländet, 64; Olson, ”Ungdomens fritid som problem”. 
148 Berggren, Seklets ungdom, 191; Frykman, Dansbaneeländet, 59; Wijk, ”Idrott, ungdom 
och ’dansbaneelände’”, 89; Jonsson, ”Den allmänna nedbusningen”, 117–125. 
149 Blückert, ”Att erövra folket: Folkhem och folkkyrka som metaforer för hegemoni”, 93. 
150 Svantesson, Ungdomens fiende nummer ett, 20. 
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ket och dansbanan behövde därför stängas så att inte nationens framtid var 
hotad.151 Det var således med bakgrund i föreställningen om en enhetlig och 
framstående nation som både folkkyrka och folkhem formades.  

När Svantesson skrev 1941 var Europa precis i början av andra världskri-
get. Samhället hade hämtat sig efter depressionen i slutet av 20-talet. Under 
30-talet utgjorde ungdomen ca 17% av befolkningen.152 Depressionen till-
sammans med den stora andelen unga gjorde det extra svårt för unga att ta 
sig in på arbetsmarknaden. Ungdomarna hade inte arbete, det moderna nö-
jeslivet erbjöd lättare underhållning som hotade moralen. Detta ”ungdoms-
problem” kallade på uppmärksamhet och handling. Ungdomen behövde helt 
enkelt fostras för att säkra nationens framtid.  

Statsvetaren Hans-Erik Olson menar att kritiken mot dansen och nöjesli-
vet också var förknippad med ett annat problem – den utökade fritiden.153 
Samtidigt som arbetstiden förkortades och semesterlagen tillkom 1938 fick 
människor högre inkomster. Vissa grupper hade mer tid och pengar än tidi-
gare. Den utökade fritiden skapade en större möjlighet att ta del av nöjesut-
budet.  

Sociologen Mats Franzén beskriver sammantaget detta som en kultur-
kamp mellan tradition och ett framväxande modernt välfärdssamhälle.154 I 
denna kamp var det nödvändigt att kontrollera fritiden. Den samhälleliga 
strategin förändrades i och med ett framväxande folkhem. Olson menar att 
det till en början skedde genom en legalistisk hållning. Genom lagar och 
regler skulle ungdomens fritidsvanor kontrolleras. Från 1939 började emel-
lertid en ny ”rationalistisk styrning” ta form i enlighet med folkhemmets 
logik. Styrningen skedde nu snarast genom att stödja ”goda, nyttiga och än-
damålsenliga fritidsaktiveter”.155 i stället för att förbjuda det som uppfattades 
som negativt skulle det positiva uppmuntras. Det var denna förändring som 
senare, på 50-talet, ledde till generella statliga bidrag till fritidsgrupper och 
studiecirkelverksamhet.156  

Från folkkyrkligt håll sågs det moderna nöjeslivet inte bara som ett hot 
mot nationen utan också mot hemmet. Anledningen var att hemmet och fa-
miljen på ett särskilt sätt ansågs ligga till grund för ett gott samhälle. Speci-
ellt utsatta menade man att flickorna var eftersom de relaterade till hemmet 
på ett tydligare sätt än pojkarna. Flickornas deltagande i nöjeslivet riskerade 
därför att bidra till hemmets upplösning och i förlängningen till upplösning-
en av nationen.157  

                               
151 Ibid. 
152 Jonsson, ”Den allmänna nedbusningen”, 119. 
153 Olson, Staten och ungdomens fritid, 118. 
154 Boëthius och Franzén, Från flygdröm till swingscen, 45–46. 
155 Olson, Staten och ungdomens fritid, 119. 
156 Se vidare nedan s 75–80. 
157 Maria Södling, Oreda i skapelsen: kvinnligt och manligt i Svenska kyrkan under 1920- och 
1930-talen (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2010), 46–49; Jfr också Pete Ward, 
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Övergången till folkhemmet kännetecknades inte bara av hot mot ungdo-
men utan också av nya möjligheter.158 Fokus låg på vad man som nation hade 
möjlighet att bli. Det fanns således en utbredd framtidsoptimism som också 
kom ungdomen till del. En grundläggande idé i folkhemmets Sverige var att 
alla skulle ha samma möjligheter.159 Ingen skulle bli socialt stigmatiserad 
utan staten skulle ge alla samma möjlighet oavsett bakgrund.160 Den fostran 
av ungdomen som den kristna tron genom kyrkan mer eller mindre ensam 
hade stått för togs steg för steg över av folkhemmet. Detta visade sig vara en 
lyckad sammanfogning av folkligt och modernt som tilltalade ungdomen 
mer än statskyrkan.161 Folkkyrkan, däremot, höll på att förlora greppet över 
nationen och en ny ungdom började fostras med bakgrund i föreställningar 
som inte längre var entydigt kristna.162 Historikern Henrik Berggren beskri-
ver detta som en kamp mellan den kyrkliga världen och socialdemokratin. 
Det fanns visserligen en utbredd misstänksamhet mot den nya ungdomskul-
turen också i samhället, men från folkkyrkligt håll anklagades samhällets 
organiserade ungdomsrörelser för att de lockade ungdomarna med lekar och 
danser. Denna övergång från en enhetskultur präglad av den kristna tron till 
en annan enhetskultur präglad av en politisk vision om folkhemmet formade 
en ny typ av fostran. Brottet ska emellertid inte överdrivas, den nya fostran 
fortsatte och moderniserade redan existerande värderingar.163 Båda utgick 
från samma övergripande tankefigur om den samlade nationen. Fostran hade 
samma mål – en moral för den enhetliga nationen.  

Sociologen Göran Sidebäck menar att de frikyrkliga traditionerna har en 
lång erfarenhet av vad han benämner ”motfostran”.164 Han konstaterar exem-
pelvis att frikyrkan representerade andra idéer men den hade också andra 
institutioner och typer av arrangemang. Frikyrkorna var således tidiga med 
en alternativ fostran. De hade inte tillgång till den offentliga skolan och dess 
kristendomsundervisning och startade därför söndagsskolor redan i mitten på 

                                                                                                                             
Growing up Evangelical: Youthwork and the making of a subculture (Society for Promoting 
Christian Knowledge, 2000).  
158 Frykman, Dansbaneeländet, 57, 100; Olson, Staten och ungdomens fritid, 75; Wijk, ”Id-
rott, ungdom och ’dansbaneelände’”, 90. 
159 Frykman, Dansbaneeländet, 99–100. 
160 Rothstein, ”Att administrera välfärdsstaten”, 73–74. 
161 Franzén, ”Sporten, ungdomen och folkhemmets begynnelse”, 1.  
162 Olson, Staten och ungdomens fritid, 127. Berggren, Seklets ungdom, 62–63. Denna process 
pågick under de första årtiondena av 1900-talet. Pete Ward beskriver etableringen av ung-
domsarbete i England som ett svar på föräldrarnas önskan om att fostran också skulle ske i 
kyrkan. Fostran av tonåringarna blev ett ansvar för kyrkan och ungdomsledare. Ward, Grow-
ing up Evangelical. 
163 Trägårdh, ”Rethinking the Nordic welfare state through a neo-Hegelian theory of state and 
civil society”, 234; Trägårdh, ”Statist Individualism: The Swedish Theory of Love and Its 
Lutheran Imprint.”  
164 Sidebäck, Kampen om barnets själ, 42–44. På 1870-talet steg deltagarantalet kraftigt. 
Statskyrkan började med söndagsskolor det första årtiondet på 1900-talet som ett svar på vad 
man uppfattade vara en tilltagande sekularisering och arbetarrörelsens framväxt. 
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1800-talet.165 Det var viktigt för dem att ordna med bibelundervisning som 
fostrade fram den kristendom de propagerade för. Sidebäck visar också att 
deras fostran hade en annan karaktär än den lutherska statskyrkan, till exem-
pel i förhållande till världsliga auktoriteter och till nationen. De var i högre 
utsträckning internationalistiska än statskyrkan, som präglades av sin nära 
relation till föreställningen om nationalstaten. Det var en ”motfostran” i en 
moralisk diskurs präglad av en luthersk enhetskultur. Man skilde ut sig soci-
alt genom alternativa idéer. Det var visserligen en skillnad inom en kristen 
föreställningsvärld, vilket fick till följd att skillnaderna inte i första hand 
berörde innehållet i fostran utan, som vi ska se, vägen dit.  

Fostran bytte diskurs från en religiös konfession till en politisk vision. 
Den baptistiske teologen och Svenska Baptistsamfundets missionsförestån-
dare David Lagergren antyder att detta byte påverkade frikyrkans relation till 
samhället. 

Fritänkaragitatorernas tid var förbi, och motsättningen mellan socialdemokra-
ti och kyrkor tonades ner i Per Albin Hanssons folkhem. […] 
[V]äckelserörelsernas radikala ”utanför eller innanför” [passade] inte längre 
in i folkhemmet och folkkyrkans extensiva kristendom med kyrkobesök nå-
gon gång då och då, utan bekännarkrav, låg bättre till, när fattig-Sverige hade 
kommit en bit på vägen till välstånds-Sverige.166 

Det finns alltså skäl att anta att etableringen av folkhemsidén på 30-talet 
ändrade förutsättningarna också för ÖM. Samhället höll på att gå in i ett 
Folkhemssverige där den kristna tron får en annan funktion än i det lutherska 
enhetssamhället. Fostran av ungdomen byter ramverk – från en luthersk 
folkkyrka till en vision om folkhemmet. Den sociologiska skillnaden mellan 
frikyrka och samhälle skulle alltså ske inom ramen för ändrade politiska 
förhållanden, men denna förändring innebar till en början ändå inte en radi-
kal omsvängning i synen på moral.167 Det är i detta sammanhang – inom 
ramen för en samhällelig diskurs om ungdomsfostran – som MB:s texter om 
kristen ungdom skrivs. 

Ungdomar behöver bli omvända 
”Vår tid är i en alldeles särskild grad en tid av kamp om ungdomen”, börjar 
artikeln ”Våra ungdomar” i MB 1931.168 30-talet präglades som visats ovan 
av att de politiska förutsättningarna i samhället förändrades. Ungdom för-

                               
165 Se också Mats Larsson beskrivning av ”vardagsskolan” i Askers baptistförsamling på 
1880-talet. Larsson, De ”riktigt kristna”, deras ”wänner” och ”motståndare”, 147–176. 
166 Lagergren, Framgångstid med dubbla förtecken, 25–26. 
167 Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren; Josefsson, Liv och över nog, 243–246; Cedersjö, 
Bortom syndakatalogen, 288–289. 
168 Lindholm. Våra ungdomar. MB. 23/4 1932, 1, 4. Betoning original. 
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knippades med rörlighet och det som var modernt. Denna rörlighet var både 
en fara och en möjlighet för samhället. Ungdomen var framtiden och det var 
därför viktigt för alla rörelser att ha med ungdom.  

Det som framförallt präglade samhällets kamp om ungdomen var viljan 
till moralisk fostran. För att kunna ta över samhället behövde ungdomen 
fostras. Det startades klubbar och cirklar, alla ville ha ungdomen i sina led. 
ÖM var inget undantag. Vad är det då som gjorde det möjligt att tala om 
kristen ungdom till skillnad från annan ungdom i MB?  

I den här delen av kapitlet kommer jag att beskriva hur kristen ungdom 
konstitueras av idén om personlig omvändelse.169 Det var den personliga 
omvändelsen som etablerade skillnaden gentemot världen. Till slut kommer 
jag att visa hur förening och församling uttrycker två olika styrningstekniker 
i MB. Den första relaterar till omvändelse och den andra till värld.  

Omvändelsen svarar mot ungdomars längtan 

Är det inte gripande att möta denna himlastormande längtan överallt, en läng-
tan som tränger sig fram till en verklig upplevelse. Här är vårt största behov 
idag.170  

Det mest grundläggande draget som förknippades med ungdom i MB under 
30-talet är ”längtan”. Det var längtan som gjorde att ungdomen var rörlig 
och drogs till det moderna. Det framställdes som en positiv och efter-
strävansvärd egenskap. Ungdomen var ”levnadsglad” och ”yr”.171 Omvän-
delsen handlade om att svara på denna längtan. I relation till ungdom karak-
täriserades omvändelsen således av tre saker: den var daterbar, emotionell 
och omvälvande.  

Svaret på ungdomens längtan ansågs alltså vara den omvälvande omvän-
delsen. Den handlade primärt om en djupgående personlig upplevelse. Det 
var en upplevelse som gjorde att livet, tillvaron och situationen som ung 
människa förändrades i grunden. Omvändelsen innebar en övergång från 
världslig ungdom till kristen ungdom. Den innebar mottagandet av Guds 
förlåtelse som öppnade en helt ny framtid för en ung människa. Det var i 
grunden en subjektiv upplevelse men den hade en objektiv grund. Grunden 
var det objektiva faktum att Gud genom Jesu död och uppståndelse förlåter 
människan synden. Det subjektiva bestod i den enskildes medvetna och av-

                               
169 Fostransdiskursen kommer till uttryck i vissa artiklar, jfr exempelvis H-g. Gatans religion. 
MB 25/4 1929, 1. 
170 Lindmark. Vår ungdoms livsbehov. MB. 1/8 1935, 4. Betoning original. Jfr också S. Ung-
domen och pingstväckelsen. MB. 22/7 1937, 2. 
171 H. Åderlåtningen. MB. 23/5 1929, 1; Dala-Carl. Det finns en ungdomskara, som fruktar 
Gud. MB. 25/7 1935, 5. -g, ”Åderlåtningen”; Dala-Carl, ”Det finns en ungdomsskara, som 
fruktar Gud.” 
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görande respons på denna händelse. Denna syn på omvändelse delades med 
exempelvis Pingströrelsen. Kyrkovetaren Ulrik Josefsson skriver om Pingst-
rörelsens syn på omvändelse:  

Ytterst såg man frälsningen som Guds handlande i både historia och samtid. 
Gud var den som drog människan till sig och nåden var förekommande men 
aldrig tvingande. Människan kunde och skulle tillägna sig frälsningen genom 
bekännelse, bön och tro.172 

Denna syn på omvändelse är gemensam för de så kallade väckelserörelserna. 
Omvändelsen innebär en avskild och fullständig upplevelse som i sig själv 
medför att frälsningen är fullbordad. Detta står i konstrast till exempelvis 
den romersk-katolska synen på bikt och botgöring eller den lutherska teolo-
gin om den dagliga omvändelsen. I båda dessa teologier framställs männi-
skans behov av omvändelse som en återkommande händelse. Den personliga 
omvändelsen är sekundär i förhållande till dopets fundamentala omintetgö-
rande av arvsyndens konsekvenser. Omvändelsen i väckelseteologin handlar 
i stället om en daterbar händelse då frälsningen togs emot. Denna erfarenhet 
uppfattades som ”frälsningshändelsen”.173 

I MB var det denna syn på den personliga omvändelsen som var svaret på 
det ungdomar djupast längtade efter.174 Svaret på ungdomens längtan var 
endast en ”djupgående omvändelse”, ”den barnsliga trons upplevelseväg”, 
”djupare erfarenhet av frälsningslivet” eller en ”radikal upplevelse av Guds 
frälsning”.175 Det var ett ”omvändelseögonblick”, ”en ny födelse” och ”upp-
leva syndernas förlåtelse”.176 Omvändelsen var på det sättet en personlig 
upplevelse som i hög utsträckning beskrivs i emotionella termer. 

                               
172 Josefsson, Liv och över nog, 73. 
173 Halldorf, Av denna världen?, 67, 73–74. Denna typ av omvändelseupplevelse delades 
också av de väckelserörelser som fanns inom Svenska kyrkan. Det var alltså inget unikt för de 
frikyrkliga rörelserna. Maria Södling har benämnt detta som ”restriktiv linje i pietistisk anda” 
i kontrast till ”öppnare linje i ungkyrklig och en luthersk kallelselära”. Södling, ”Gränsdrag-
ningar”, 35. Dessa rörelser kännetecknades också av idén om att avgörelsen var viktig för det 
moraliska livet, men det som skiljer förhållandet till nationen som jag senare kommer att visa, 
se vidare s 68–71. Södling skriver att både de ungkyrkliga och de pietistiska riktningarna hade 
som mål att fostra ”de unga till rent och friskt ungdomsliv i kristlig och fosterländsk anda”. 
(s32) Nationen var alltså en central komponent för den folkkyrkliga teologin oavsett inrikt-
ning. Det är inte så märkligt eftersom betoningen av omvändelse inte var unik utan sprängde 
gränserna mellan olika typer av protestantisk kristendom. Reginald Ward har visat hur rörel-
ser med pietistiska betoningar har hämtat inspiration från liknande teologiska föreställningar 
men har betonat olika delar och givit dem skilda nyanser. Han har beskrivit det som ”a com-
mon pool of ideas”. Ward, Early Evangelicalism, 1–5, 131. 
174 Lindholm. Tidens ungdom I. MB. 28/8 1930, 2. indholm, ”Tidens ungdom I.” 
175 Sollerman. De ungas plats i församlingen. MB. 10/9 1936, 1; Lsn. Vår ungdom. MB. 8/8 
1938, 2; Lindholm. Våra ungdomar I. MB. 23/4 1931, 1, 4; Red. Ungdomsarbetet III. MB. 
4/7 1935, 2.  
176 Lindholm. Våra ungdomar I. MB. 23/4 1931, 1, 4; Lindholm. Tidens ungdom I. MB. 28/8 
1930, 2.  
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Får jag förutsätta, att du upplevat en grundlig omvändelse? Eljest är talet om 
de andliga livsfrågorna fåfängt, vad dig beträffar. Lycklig är den, som vid det 
andliga livets början upplevat en djupgående omvändelse. Men i dessa upp-
fostringskristendomens tider är det fara värt, att många unga troende icke 
gjort det.177 

Omvändelsen uppfattades slutligen som en omvälvande upplevelse som för-
ändrade uppfattningen av världen. Det var omvändelsen som skapade själva 
skillnaden mellan kristen ungdom och världslig ungdom. Det som förändra-
des genom denna upplevelse var att människan blev placerad i en annan 
relation till de ”andliga livsfrågorna”. Dessa frågor blev intressanta och 
andra frågor ointressanta. Omvändelsen etablerade därmed en skarp skillnad 
mellan dem som hade upplevt den och de som inte hade gjort det. Den här 
förändringen uttrycktes inte sällan i rumsliga termer som högre, djupare och 
inre som något positivt i kontrast till världen som kännetecknades av motsat-
sen: det lägre, ytligare och yttre. Det är därför rimligt att hävda att det krite-
rium för styrningsrationalitet som gjorde det möjligt att etablera skillnaden 
mellan kristen ungdom och världslig ungdom just var talet om den personli-
ga omvändelsen som en daterbar, emotionell och omvälvande upplevelse.  

Den slutsatsen förstärks av hur omvändelsen ställdes i kontrast till nöjes-
livet. Detta förknippades också med känslomässiga upplevelser men med det 
lägre och ytliga. Om de kristna ungdomarna deltog i nöjeslivet beskrevs det 
som ett tecken på att omvändelseupplevelsen inte var tillräckligt djup. En 
verkligt djupgående omvändelse skulle få konsekvenser för hur de kristna 
ungdomarna relaterade till världsliga nöjen. Nöjeslivet skulle på ett självklart 
sätt bli ointressant för de kristna ungdomarna eftersom omvändelsen hade 
förändrat deras smak. De sökte nu det djupare och det inre. Omvändelsen 
omformade känslan så att den längtan som ansågs utmärka ungdomen rikta-
des åt det väsentliga, det andliga. Det yttre och lägre i livet tilltalade inte 
längre den omvända ungdomen.178 En sådan förändring gick inte att fostra 
fram. De samhälleliga ansträngningarna att förbättra ungdomen ansågs där-
för vara förgäves.179  
  

                               
177 Magnusson. Den troende ungdomen och de andliga livsfrågorna. MB. 15/7 1937, 4. Nö-
jeslivet framställdes som lätt och krävde ingen ansträngning för att attraheras av. Det stod i 
motsats till den bildning som den svenska bildningsverksamheten har stått för. ”Det svenska 
bildningsväsendet har under sin utveckling fått grepp om breda folklager, och det strävar efter 
att öka den elit det lyckats fostra i sina cirklar och kurser.” Ludwig Schnabl, Drömmar och 
mål: attityds- och mentalitetsundersökningar bland föreningslösa och passiva ungdomar i 
Stockholm, 11; jfr också Allan Svantesson, Undergång eller upprensning: nöjesindustri, 
idealitet, ungdomsråd, 5–13; Johan Fornäs och Ulf Boëthius, Ungdom och kulturell moderni-
sering, 59–91. 
178 Lindholm. Våra ungdomar II. MB. 30/4 1931, 4; Magnusson. Den troende ungdomen och 
de andliga livsfrågorna. MB. 15/7 1937, 4. 
179Magnusson. Den troende ungdomen och de andliga livsfrågorna. MB. 15/7 1937, 4. 
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Den ungdomliga längtan gjorde det också lättare att ta emot det nya och 
moderna som höll på att ske i kyrkan. Ungdomen har ”lättare att förstå [den] 
nya tiden och den nya tidens ljus som hade kastats över gamla bibelsanning-
ar”.180 De kristna ungdomarna betraktades därför som föredömliga och man 
närde förhoppningar om att de hade förmåga att förstå det nya som höll på 
att ske. Det var framförallt Pingströrelsen som förknippades med det nya och 
moderna. Pingströrelsen ansågs ha känsla för det som ungdomar ville ha, det 
vill säga det äkta, livaktighet och gemenskap.181 Det var därför ungdomar 
ofta sökte sig till Pingströrelsen.182 Rörelsen växte och dess perspektiv på vad 
Bibeln lär spreds snabbt, inte minst läran om det så kallade andedopet.183  

Andedopet innebar att den personliga omvändelsen kunde få en fortsätt-
ning i ytterligare en speciell och andra upplevelse – ett dop i den helige 
Ande. Pingströrelsens lära om andedopet handlar om en medvetenhet om att 
de egna krafterna inte räckte till för att stå emot världen. Det behövdes ytter-
ligare upplevelser.184 Det perspektivet framträder också i MB. Synen på det 
emotionellt grundade kristna livet krävde något mer för att kunna driva den 
ungdomliga längtan i rätt riktning. Upplevelsen av andedopet antogs säker-
ställa att man kunde vandra vägen bort från de ytliga nöjena i världen.  

[D]å pingstens Ande faller över de unga och de bli döpta i den helige Ande, 
då lösa sig ungdomsfrågorna. Halleluja! Då gå icke ungdomarna och längta 
efter idrott och nöjen av olika slag, utan då längta de efter att komma närmare 
Gud och efter att få vinna själar för Gud.185 

Kort sagt, upplevelsen av Andens dop formade och riktade ungdomens läng-
tan bort från världens nöjen för att komma närmare Gud. Styrningsrationali-
teten handlar på 30-talet om den personliga omvändelsen.  

Omvändelsediskurs och fostransdiskurs 
I MB synliggjordes ungdomen i samhället som ett moraliskt problem. Precis 
som i samhällets diskussion var det gathörnens och den föreningslösa ung-
domen som uppfattades som speciellt utsatt för det demoraliserande nöjesli-
vet, men det fanns en skillnad, sättet på vilket omoralen skulle lösas. Det är 

                               
180Red. Ungdomsarbetet II. MB. 27/6 1935, 2; Lindmark. Vår ungdoms livsbehov. MB. 1/8 
1935, 4; S. Ungdomen och pingstväckelsen. MB. 22/7 1937, 2.  
181 S. Ungdomen och pingstväckelsen. MB. 22/7 1937, 2. Detta ska utvecklas med fler per-
spektiv.  
182 Det var i förhållande till talet om ungdomen mycket lite av kritik mot Pingströrelsen. ÖM:s 
tidiga förgrundsgestalt, John Ongman, var positiv till den även om vissa meningsskiljaktighe-
ter fanns. Lagergren, Framgångstid med dubbla förtecken, 46–50; Janzon, Den andra omvän-
delsen, 100–102.  
183 ÖM:s positiva inställning till andedopet och Pingströrelsen var en av anledningarna till att 
Svenska Baptistsamfundet och ÖM gick skilda vägar. Lagergren, Förändringstid, 29–33. 
184 Josefsson, Liv och över nog, 116. 
185 Lindmark. Vår ungdoms livsbehov. MB. 1/8 1935, 4. 
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därför möjligt att beskriva de styrningar som kommer till uttryck inom ra-
men för två olika diskurser, en omvändelsediskurs och en fostransdiskurs. 
Problemet är visserligen detsamma men de styrningstekniker och den styr-
ningsrationalitet som ligger bakom skiljer sig åt.  

Det var idéerna om längtan som gjorde att man ansåg att ungdomen var 
lättare att påverka. Deras psyke beskrevs som ”säreget” som gjorde ”ung-
domsförvillelsen” extra stark.186 ”Nöjeslivets krafter drog i ungdomen och 
hotade deras liv. Strålande ljusramper locka med tvetydiga reklamer, utsända 
inbjudare lägga sina förrädiska snaror i vägen för obefästa unga själar.”187 De 
historiska omständigheterna som kännetecknade 30-talet förstärkte uppfatt-
ningen om nöjeslivets negativa påverkan. Det var viktigt att de vuxna gav 
ungdomen de rätta förutsättningarna så att det moraliska förfallet kunde 
stoppas.188  

I samhället handlade det om de ungdomar som stod utanför de fostrande 
sammanhangen, det vill säga hemmet och olika typer av föreningar. Dessa 
ansågs vara mer påverkbara av nöjeslivets negativa inflytande. Samhällets 
lösning var till att börja med styrning genom lagar och regleringar. Ungdo-
men skulle genom regleringar hindras från att delta i sammanhang som for-
made en dålig moral. I folkhemmet övergick styrningen till en positiv styr-
ning. Kort sagt, samhällets positiva krafter skulle ta ett gemensamt ansvar 
och erbjuda ungdomen meningsfulla fritidsaktiviteter så att de inte längre 
behövde det mer utmanande nöjeslivet. De skulle lockas med alternativ som 
höll dem borta från de aktiviteter som uppfattades som omoraliska.  

I MB var det, som redan konstaterats, inte en dålig moral som konstitue-
rade den viktigaste skillnaden. Skillnaden gick visserligen att se i den dåliga 
moralen, men den var bara ett tecken på en mer grundläggande problematik: 
att de unga inte hade gjort personliga omvändelseupplevelser.  

Förvisso är det så, att tidens ungdom är utsatt för väldiga faror. Och många 
äro redan i ungdomsåren genomfördärvade. Men det finnes räddning. Denna 
räddning är dock icke att finna i en långtgående tolerans mot det onda i tiden, 
ej heller i lösningen av sociala och samhällsekonomiska frågor, utan i Jesu 
Kristi evangelium, vilket ännu är en Guds kraft till frälsning för var och en 
som tror.189  

Den utifrån kommande negativa påverkan på ungdomen uppfattades visser-
ligen som stark, men vägen till förändring kunde inte tänkas gå via sociala 
eller samhälleliga förändringar av denna värld. Trots god fostran från hem-
men uppfattades påverkan från nöjeslivet som en alltför stark kraft.190 Inom 
ÖM delade man den allmänna beskrivningen av ungdomens utsatta situation 
                               
186 H-g. Gatans religion. MB 25/4 1929, 1; H. Åderlåtningen. MB. 23/5 1929, 1.  
187 H-g. Gatans religion. MB 25/4 1929, 1.  
188 Lindholm. Tidens ungdom I. MB. 28/8 1930, 2. 
189 Ibid. 
190 H-g. Gatans religion. MB 25/4 1929, 1. 



 57

men ansåg att den djupare omvändelseupplevelsen och andedopet var nöd-
vändiga för att kunna göra motstånd mot de ”utåtdragande krafterna”191 och 
”magnetiska krafterna”.192 

Flera forskare placerar in frikyrkan i samma moralkonservativa fostrans-
diskurs som övriga samhället och statskyrkan.193 Den bilden måste korrige-
ras, MB:s perspektiv i denna fråga blir inte begripligt utan att man gör diffe-
rentieringar mellan olika grupper. Omvändelsens funktion rör visserligen 
samma problematik, ungdomars moraliska utsatthet, men hotet var inte den 
dåliga smaken eller bristen på fostran utan behovet av en personlig omvän-
delse. Denna typ av frikyrklig föreställning handlar om frälsning som utgår 
från en personligt mottagen tro, med andra ord, en personlig omvändelse. 
Det som Sidebäck benämner ”motfostran” handlar alltså om en alternativ 
typ av fostran som förutsätter en personlig omvändelseupplevelse.  

Föreställningen om en personlig omvändelse implicerar en alternativ syn 
på relation mellan samhälle och kyrka jämfört med den i samhället rådande 
lutherska. Den baptistiska ecklesiologin innebär att samhället inte längre kan 
– eller bör – betraktas som enhetligt. Sune Fahlgren beskriver ecklesiologin 
som ”en ecclesia som utbruten ur samhället, som ett alternativ i samhäl-
let”.194 Den fostran som alltså kom till uttryck mot bakgrund av att en person-
lig omvändelse skedde är rimlig att förstå utifrån en annan gemenskapsvi-
sion. Nöjeslivet adresserades därför i MB framförallt som ett problem för 
den omvända, kristna ungdomen, inte som ett samhällsproblem i stort. ”Och 
visst är det sant, att tiden med dess utåtdragande krafter är riskfull för unga 
kristna.”195 Det problematiska var att bli mer lik världen oavsett om det var 
nöjeslivets värld eller den värld som på moralisk grund också ville bekämpa 
nöjeslivet. 

Detta förhållande understryks av den kritik som de svenskyrkliga företrä-
darna riktade mot frikyrkan i början av 1900-talet. Kyrkovetaren Kjell 
Blückert menar att Nathan Söderblom betraktade den frikyrkliga rörelsen 
som ett hot mot den svenska nationen.  

Nathan Söderblom kan exempelvis i en artikelserie flitigt polemisera mot vad 
han kallar för ”kotterier” inom kyrka och samhälle. Med det senare menar 
han frikyrkligheten och med det förra vänsterpolitiska partier. Han ser med 
stor misstänksamhet på liberal politik, som minskar statens betydelse i sam-
fundslivet.196 

                               
191 H. Åderlåtningen. MB. 23/5 1929, 1. -g, ”Åderlåtningen.” 
192 Lindholm. Våra ungdomar I. MB. 23/4 1931, 1, 4. 
193 Boëthius och Franzén, Från flygdröm till swingscen; Franzén, ”Sporten, ungdomen och 
folkhemmets begynnelse.”; Berggren, Seklets ungdom; Frykman, Dansbaneeländet. 
194 Fahlgren, Predikantskap och församling, 119. Förf. kursivering.  
195 H. Åderlåtningen. MB. 23/5 1929, 1 
196 Blückert, ”Att erövra folket: Folkhem och folkkyrka som metaforer för hegemoni”, 93. 
Den bok han hänvisar till är Söderblom, Sveriges kyrka. Kap 1. 
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Kyrkohistorikern Urban Claesson har vidare visat hur prästen Harald Hallén 
förstår frikyrkans hot mot nationen och folkkyrkan på ett lite annat, men 
besläktat, sätt. Claesson skriver att Hallén uppfattade de frikyrkliga rörelser-
na som ”osvenska” dels för att de förde in en mer modern förståelse av vad 
andlighet innebär. Frikyrkligheten innebar ”ljusskyltens, megafonens och 
grammofonens inmarsch i andelivets värld”.197 Dels för att den känslomässi-
ga andligheten och eskatologiska betoningen för det kristna livet ”ej förmåd-
de utlösa handling i verklighetens värld”.198 Det handlar om att andligheten 
leder bort från det offentliga livet till en privat sfär. Hallén kritiserar därför 
Pingströrelsen för att ”sakna all anknytning till vårt nationella liv”.199 De 
frikyrkliga rörelserna underminerade nationsbygget inte minst genom sin 
negativa inverkan på ett gemensamt svenskt skötsamhetsideal.200 För Hallén 
var Svenska kyrkan som folkkyrka en del i det svenska. Genom försam-
lingsbildningar bröt de frikyrkliga rörelserna upp den enhetlighet som känne-
tecknat den svenska nationen. Eftersom detta brott förutsatte personlig om-
vändelse som grund för den moraliska fostran, hotade det att kullkasta tradi-
tionella förhållningssätt till moral och värden. 

Det sätt på vilket ungdomar tilltalas i moraliska frågor kan förstås inom 
ramen för ecklesiologiska övertygelser. När den lutherska folkkyrkan tillta-
lade ungdomen med moraliska anspråk var det begripligt mot bakgrund av 
detta samfunds syn på frälsning och kyrka. I den lutherska tron förknippades 
frälsningen med sakramentala handlingar som dopet och konfirmationen, 
yttre objektiva handlingar som den enskilde tog del av. Vid denna tid gällde 
det i princip alla svenska medborgare. Alla var med i Svenska kyrkan och de 
normer som samhället förutsatte var hämtade från en kristen luthersk refe-
rensram. Det var alltså rimligt att utifrån en luthersk folkkyrkoteologi arbeta 
med fostrande åtgärder som samhället var överens om. Det fostrande tilltalet 
var så att säga inom den egna kyrkan som i allt väsentligt förutsatte nationen. 
Svenska kyrkans moralkonservativa hållning är alltså rimlig att förstå som 
uttryck för en ecklesiologisk praktik. Tilltalet om uppfostran riktades till de 
egna döpta medlemmarna för att bevara grunden för nation, gemensamma 
traditioner, kultur och historia.  

Det tycks rimligt att tala om två olika diskurser som visserligen delade det 
moraliska problemet men löste det på olika sätt. I den samhälleliga fostrans-
diskursen handlade skillnaden om de uppfostrade och de ouppfostrade, me-
dan omvändelsediskursen snarare betonade skillnaden mellan de omvända 
och icke omvända. Det fick följder för hur lösningen av omoralen uppfatta-
des. I omvändelsediskursen stod lösningen att finna i den troende gemenska-
pen. Medan det i fostransdiskursen handlade om en uppfostran för samhäl-

                               
197 Claesson, Folkhemmets kyrka, 406. 
198 Ibid., 378. 
199 Ibid. 
200 Ibid., 402. 
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lets tjänst, kontinuerlig med Svenska kyrkans folkkyrkoteologiska självför-
ståelse. Moralfrågorna i omvändelsediskursen måste inte nödvändigtvis in-
nebära avståndstagande från samhället, snarare bör de ses i ljuset av en helt 
annan typ av ordning: fostran efter omvändelsen. De frikyrkliga ville också 
se en lösning på det som mer allmänt uppfattades vara samhällets problem, 
men man ansåg att lösningen krävde en alternativ ordning.  

Kristen ungdom och det moderna nöjeslivet 
När MB skriver om biografen, nöjeslivet och idrotten är det således ett tal 
inom ramen för en omvändelsediskurs. Det visar sig i att beskrivningen av 
nöjeslivet som ”världens lockelser” främst förekommer i förhållande till dem 
som uppfattas vara på väg att lämna tron och församlingens gemenskap. Det 
var de kristna ungdomarna som uppmanades att inte befatta sig med världen. 
Den fostran som förväntades uppträder efter omvändelsen, inte som en förut-
sättning för omvändelse. Det innebär att nöjeslivet och den troende gemen-
skapen kan tolkas som två olika styrningstekniker. Skillnaden mellan dessa 
styrningstekniker tycks framförallt handla om olika känsloregister. Nöjesli-
vets känslor styr mot förytligande med dålig moral som följd, medan om-
vändelse styr mot god moral genom livet i församlingens gemenskap. 

Den här känslomässiga skillnaden mellan nöjeslivet och församlingen blir 
tydlig i en paradigmatisk artikel om ett biografbesök. Biografen uppfattades 
som en plats med annorlunda atmosfär än församlingen. Biografen förknip-
pas med det ytliga och dåliga, men det kunde inte alla uppfatta utan bara den 
unge Ingemar Eld som ”i sitt hjärta […] också upplevat en verklig fräls-
ning”. Det var för honom som det blev det en känslomässig kamp.201 Den 
kampen upplevde inte hans så kallade ”kristna” vänner eftersom de inte upp-
levt omvändelse.202 De var okänsliga för den förföriska atmosfären. Biogra-
fen som fysiskt rum förknippades med en annan makt än den troende ge-
menskapen. Ett rum och en plats som drog i den känslige Ingemar. ”Dörrar-
na hade ännu icke öppnats och ljuset från den upplysta portalen med sina 
vita, röda och gula lampor kastade sin trolska ljusflod över människorna.” 
Dörrarna öppnades och ”sög” upp kön. Bion präglades av ”tjusande” musik. 
Det var alltså inte innehållet i filmerna som var problematiskt. Kampen 
handlade om känslan.203  

                               
201 Sergo. Biografbesöket. MB. 17/5 1939, 8. Min kursivering. 
202 Artikeln använder citationstecken, Jfr också Lindmark. Vår ungdoms livsbehov. MB. 1/8 
1935, 4. Lindmark talar om de omvända som ”verkligt kristna”. 
203 Se vidare om idrotten s 59-61. 
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Ärligt måste dock sägas, att det icke var den så kallade ”kulturen”, som drog 
de unga männen till biografen. Kultur och upplysning kunde de ha fått på an-
nat håll och på ett mycket bättre sätt.204 

De olika känsloregistren förknippades i sin tur med församlingen som rum 
och biografen som rum. ”Själva atmosfären var honom så främmande och 
oroade honom.” Det tycks alltså som om nöjeslivet och församlingen ut-
trycker två olika styrningstekniker som relaterades till känslomässiga sfärer 
och rum.205 De moraliska föreställningarna var därmed en fråga efter omvän-
delsen och följaktligen handlar avståndstagandet från de världsliga nöjena 
om möjligheten till omvändelse. 

Moralen som en konsekvens av omvändelsen förkunnades i en samhälle-
lig kontext där en kristen moral var allmänt förekommande och föreskriven, 
vilket gör situationen komplex. Följden blev att förväntningarna på den om-
vändes och samhällets moral mer eller mindre var desamma, vilket i sin tur 
betydde att man kunde hävda att samhället förfallet, i egenskap av kristet 
samhälle. Nöjeslivets starka framväxt och tillgänglighet kunde bara motver-
kas genom väckelsekristendom och man kunde därför hålla sig med idéer om 
moralisk överlägsenhet.  

Det uttalades dock under dessa ungdomsdagar i B[runnsvik] ett ord, som vi 
tro innesluter lösningen på dessa frågor – den paroll, som tidigare genom vår 
tidning riktats till Sveriges troende ungdom – maningen att söka sig närmare 
Gud. Detta är den enda väsentliga ”nyorientering” i ungdomsfrågan vi önska. 
Men den är tillräckligt god.206 

Omvändelsen förändrade ungdomarna inifrån och gjorde att de inte längre 
behövde de lägre nöjena. Ungdomsfrågan skulle lösas som en naturlig följd 
av väckelse. De omvända ungdomarna var lösningen på de problem som 
samhället stod inför.  

Det [finnes ännu] en kärnfrisk grundstomme bland kristen svensk ungdom, 
ungdom med klar verklighetssyn, allvarlig, brinnande ungdom – ungdom 
som är tillräckligt andligt stark att ej låta vare sig en ökad boklig bildning el-
ler världsliga lockelser få förrycka den från den barnsliga trons upplevelse-
väg, ungdom som den ökade insikten och framgången endast gör ödmjukare 
och mera brinnande i den andliga tempeltjänsten, ungdom som ständigt söker 
sig djupare och så rotfästes för kommande stormtider.207 

                               
204 Sergo. Biografbesöket. MB. 17/5 1939, 8. 
205 Jfr också Josefsson, Liv och över nog, 244. 
206 Lsn. Vår ungdom. 8/8 1935, 2. Brunnsvik var det första ungdomslägret anordnat av ÖM 
centralt.  
207 Lsn., ”Vår ungdom.” Stormtider bör i detta fall förstås mot bakgrund av ungdomsfrågan 
och det allvarliga läget som samhället stod inför i mitten av 30-talet. Det bör i detta fall inte 
tolkas som ett uttryck för en apokalyptisk hållning, även om en sådan också var vanligt före-
kommande i ÖM. Jfr Janzon, Den andra omvändelsen, 106–107. 
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Kort sagt en god fostran med ”boklig bildning eller världsliga lockelser” 
skulle inte göra ungdomen färdig att möta kommande stormtider. Den ”kärn-
friska” ungdom som omtalas är inte en fostrad eller bildad ungdom utan en 
ungdom som upplevt omvändelse. Den längtan lät sig inte lockas av något 
annat utan leddes vidare på upplevelsevägen och blev därför djupare förank-
rade för att klara svåra omständigheter. Omvändelseförkunnelse är mot den 
bakgrunden rimlig att förstå som en del av församlingarnas samhällsenga-
gemang och inte som en flykt ifrån samhället. De uttryckte oro för samhälls-
utvecklingen men det enda som hjälpte var att ungdom i skaror blev omvän-
da. Då skulle samhällsproblemen få sin lösning.  

Troende gemenskap eller ungdomsförening  
I MB uppstår på 30-talet en diskussion om huruvida ungdomsarbetet bör 
organiseras som förening eller inte. Diskussionen börjar 1935 i samband 
med att ÖM centralt tar initiativ till ett läger i Brunnsvik, Dalarna.208 Läger 
hade visserligen ifrågasatts som verksamhetsform men misstänksamheten 
var inte lika fundamental som mot ungdomsföreningen. Syftet med detta 
avsnitt är att visa hur kritiken mot föreningsformen blir begriplig inom ra-
men för en omvändelsediskurs. Diskussionen åskådliggör också vilka teolo-
giska problem som relaterar till fostrans- respektive omvändelsediskursen. 

Ungdomsföreningen i den fria församlingen 
När föreningsrörelserna växte fram på 1800-talet hämtades inspiration från 
det anglosaxiska fenomenet ”association”. I dessa samlades människor runt 
en gemensam idé, övertygelse eller ett intresse. Föreningen blev ett nytt 
samhälleligt sätt att organisera sig. Sune Fahlgren beskriver föreningar i 
termer av ”en överenskommelse” och ”att ingå en förening”.209 Det var inte 
längre endast hemmen eller socknen som utgjorde den samlande gemenska-
pen. Föreningarna bröt upp de traditionella gemenskaperna genom att den 
enskilde medlemmen i föreningssammanhanget friställdes från traditionella 
bindningar, inklusive kyrkliga. Föreningarna utgjorde på så sätt en del av 
samhällets begynnande pluralisering och innebar ett brott mot den typ av 
offentlighet som Svenska kyrkan hade stått för i det lutherska enhetssamhäl-
let.210 Föreningen blev också en aspekt av individualiseringsprocessen som 
passade väl med tidens liberala idéer och lika väl med den väckelsekristna 
betoningen av den personliga omvändelsen.211  

                               
208 Red. Ungdomsarbetet I. MB. 20/6 1935, 2.  
209 Fahlgren, Predikantskap och församling, 65. 
210 Claesson, Folkhemmets kyrka, 23–27. 
211 Fahlgren, Predikantskap och församling, 65–69. 
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Baptistförsamlingar organiserades till en början inte som föreningar. Det 
fanns en teologisk föreställning om en skillnad mellan förening och försam-
ling. En av skillnaderna bestod i att församlingen bara inkluderade de troen-
de medan föreningar knutna till församlingen också inkluderade medlemmar 
som inte var omvända. Föreningarna användes i den meningen som kontakt-
yta för människor innan de blev omvända. Fahlgren har kallat detta för för-
samlingens ”förgård”, det vill säga de icke omvändas och odöptas plats.212 I 
mitten av 1800-talet startades musikföreningar, ynglinga- och jungfruföre-
ningar. Ungdomsföreningar riktade sig till ungdomar från sena tonåren upp 
till fyrtioåringar. De användes för att komma i kontakt med ungdom utanför 
församlingen.213 På 1890-talet startade John Ongman den första ”moderna” 
ungdomsföreningen. Det moderna bestod i att den samlade både pojkar och 
flickor tillsammans.  

Förening som verksamhetsform var alltså inte ny för ÖM och förknippa-
des inte till en början med verksamhet eller organisation. Betoningen låg på 
församlingen som en troende gemenskap, medan föreningen hade andra syf-
ten. För att kunna äga lokaler bildade baptistförsamlingarna i stället stiftelser 
eller bolag.214 Diskussionen på 30-talet handlar således inte om föreningar i 
betydelsen ”överenskommelse” eller ”att gå i förening”. Det som ifrågasätts 
är förening som separat företeelse, det vill säga som egen organisation med 
annat syfte och mål än församlingen, liknande det som i Pingströrelsen under 
samma tid omtalades som ”föreningsväsende”.215 

Den baptistiske teologen Stephen Holmes menar att den enskildes om-
vändelse och kopplingen till den konkreta lokala gemenskapen är fundamen-
tal i baptistisk ecklesiologi.216 Betoningen på personlig omvändelse anger 
visserligen en inriktning mot det individuella livets betydelse men omvän-
delselogiken kan inte utan vidare förstås som individualistisk. Den enskilde 
är i det personliga valet inte fri på samma sätt som inom den liberala auto-
nomitankens idétraditioner. Poängen är att individen genom sin omvändelse 
blir inlemmad i en social kropp, ibland teologiskt förstådd i förbundstermer, 
benämnd troende gemenskap.217  

Den personliga omvändelsen kan då visserligen beskrivas som ett val, 
men den är framförallt att betrakta som en upplevelse som drabbar den en-
skilda människan; en personlig upplevelse som för in den enskilde i den 
troende gemenskapen där det teologiska motivet ”Kristi kropp” är överord-
nat. Här uppstår det teologiska grundproblemet i diskussionen om förening-

                               
212 Fahlgren, ”Från körskap till lovsångsteam. Historiska och teologiska perspektiv på frikyrk-
liga sånggrupper”, 37. 
213 Larsson, De ”riktigt kristna”, deras ”wänner” och ”motståndare”, 243. 
214 Fahlgren, ”Från körskap till lovsångsteam. Historiska och teologiska perspektiv på frikyrk-
liga sånggrupper”, 35–38. 
215 Ibid., 38. 
216 Holmes, Baptist theology, 1–9.  
217 Ibid., 5. 
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en och församlingen. Föreningen byggde på den enskildes önskemål och 
intressen, medan församlingen förutsatte personlig omvändelse, men som 
alltid i sista hand genom dopet innebar uppgående i ett kollektiv. Inom fri-
kyrkligheten uppfattades under 1800-talet församlingen därför som något 
annat än en förening i den ovan anförda betydelsen. Snarare än en universa-
listiskt syftande, teologisk konstruktion av kyrkans väsen kommer ecklesio-
login i baptistisk tradition att handla om det lokala konkreta uttrycket för 
Kristi kropp, den troende gemenskapen, där den enskilde genom omvändel-
sen inkluderas.218 

Under 20-talet började ÖM ta intryck av Pingströrelsens uppfattning att 
det inte skulle finnas separata ungdomsföreningar.219 Pingströrelsen såg ung-
domsföreningar som ett hot mot den lokala fria församlingen. Församlingen 
skulle inte vara uppdelad utan skulle samla alla generationer och männi-
skor.220 Motiveringen var att det inte fanns stöd i den bibliska texten för sepa-
rata grupperingar vid sidan om den lokala församlingen. Bibeln hade inte 
heller några beskrivningar av organisation mellan församlingar. Pingströrel-
sen drog slutsatsen att Bibeln endast kände till lokala fristående församling-
ar. Detta beskrevs som den bibliska ”mönsterbilden”.221 Organisation uppfat-
tades i Pingströrelsen som ett tecken på att Andens liv hade svalnat. I de 
lokala församlingarna skulle ”Andens frihet” råda utan hinder från ”männi-
skostadgar”.222 De fristående församlingarna förmodades relatera till var-
andra genom ”Andens enhet”, inte genom yttre organisation.  

Det bibliska argumentet med ”mönsterbilden” framfördes också i MB, 
men det fanns andra som menade att det inte fanns några bibliska argument 
mot vare sig ungdomsförbund eller föreningar. 

Från bibliska synpunkter torde ingen berättigad erinran kunna göras mot före-
fintligheten av vare sig ungdomsförbund, ungdomsföreningar eller junior-
föreningar.223  

Inom ÖM fanns alltså inte alls samma enhetliga betoning av den samfunds-
fria och föreningslösa församlingen som i Pingströrelsen.224 För att förstå 
ÖM:s skepsis till föreningsformen på 30-talet bör skillnaden mellan före-
ningen och församlingen relateras till omvändelsen snarare än till argument 
om den fria församlingen. I MB relaterade förening kort sagt till fostransdis-
kursen och församling till omvändelsediskursen. Förening som begrepp för-

                               
218 Ibid., 6. 
219 Åqvist, Tro, frihet, gemenskap, 81. Det fanns också ett pragmatiskt argument. I Pingströ-
relsen blev nämligen många ungdomar omvända och anslöt sig inte till någon ungdomsföre-
ning. Lagergren, Framgångstid med dubbla förtecken, 42. 
220 Struble, Den samfundsfria församlingen och de karismatiska gåvorna och tjänsterna, 94. 
221 Ibid., 84, 90–91; Josefsson, Liv och över nog, 98–102. 
222 Struble, Den samfundsfria församlingen och de karismatiska gåvorna och tjänsterna, 80. 
223 Red. Ungdomsarbetet II. MB. 27/6 1935, 2.  
224 Janzon, Den andra omvändelsen, 101. 
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knippades helt enkelt med samma sak som nöjeslivet och uppfattades därför 
i sista hand som en styrningsteknik som drog bort ungdomen från äkta om-
vändelseupplevelser.  

Förening som ett uttryck för en annan fostran 

Har ungdomen verkligen genomgått nya födelsen, så är det icke tu tal om, att 
målet för deras längtan är ”församlingshemmet”, och de har aldrig behov av 
att få det utbytt mot något annat.225 

Omvändelsen antogs ge en lika stark koppling till den troende gemenskapen 
som den biologiska födseln gav till hemmet. Det beskrevs alltså som en ny 
tillhörighet som relativiserade andra lojaliteter och bindningar. Församlingen 
förstods som en oas som lockar de unga bort från ”världens öken”.226 Den 
relaterades både till den andliga kraftutrustningen och till väckelsemötet med 
fokus på personliga omvändelser.227 Den troende gemenskapen konstituera-
des av det andliga, vilket innebar bön, bibelstudier, missionstal och bön.  

Församlingen uppfattades inte per automatik som något positivt. Försam-
lingen var bara en rätt församling så länge själar blev vunna till gemenska-
pen och andliga upplevelser skedde. Dess legitimitet låg alltså i dess förmå-
ga att kanalisera Guds kraft så att människor gjorde omvändelseupplevelser. 
Det förefaller således som den troende gemenskapen främst uppfattades som 
ett medel för att uppfylla ett annat viktigare mål, nämligen att människor 
blev omvända och kom till tro.  

Ungdomar förknippades, som tidigare visats, med en stark längtan och 
ansågs därför vara moderna och rörliga. De drogs lätt med av nöjeslivets 
krafter i samhället. En stor del av ungdomen antogs följaktligen leva på 
gränsen till världen och betecknades därför som församlingens ”gräns-
folk”.228 Denna grupp beskrevs också i termer av ”världsliga kristna” eller 
”moderna kristna”.229 Det var framförallt i relation till dessa som förenings-
formen framstod som ett hot. Föreningsverksamhet antogs öppna upp för 
annat innehåll som bjöd in den världsliga makten i församlingen. Det kunde 
handla om ”glam, ytlighetsgyckel, lägereld, lekar, skämtstunder”.230 Om 
former hämtades in från föreningslivet öppnades dörrarna upp för världsliga 
makter som drog i ungdomarna. Möjligheten till personlig omvändelse för-
                               
225 Lindholm. Våra ungdomar I. MB. 23/4 1930, 2.  
226 Sollerman. De ungas plats i församlingen. MB. 10/9 1936, 1; S. Ungdomen och pingst-
väckelsen. MB. 22/7 1937, 2.  
227 Magnusson. Verksamheten bland de unga I. MB. 31/5 1934, 4; Magnusson. Den troende 
ungdomen och de andliga livsfrågorna. MB. 15/7 1937, 4; Lsn. Vår ungdom. MB. 8/8 1935, 
2; Lsn. Inför ungdomsveckorna. MB. 7/7 1938, 2.  
228 H. Åderlåtningen. MB. 23/5 1929, 1. 
229 Lindmark. Vår ungdoms livsbehov. MB. 1/8 1935, 4; Lsn. Inför ungdomsveckorna. MB. 
7/7 1938, 2.  
230 Säw. Våra ungdomsveckor. MB. 2/9 1937, 4.  
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svårades eller omöjliggjordes. ”En ytlig, andligt förflackad ungdomsskara 
blev då ’en satans klo’ huggen in i helgedomen.”231 Föreningsformen uppfat-
tades således som en risk också för församlingen. Den kraft som fanns i det 
världsliga uppfattades så stark att den kunde ta över och omintetgöra den 
andliga kraften. Församlingens syfte att möjliggöra omvändelse och andliga 
upplevelser riskerade således att gå förlorat om föreningsformen användes i 
eller i relation till församlingslivet.  

Man gör vägen till Kristus så lockande och lätt som möjligt. Och därför 
kommer en hel del av dem, som gå den, icke alls fram till honom. De komma 
endast till den kristna verksamheten.232 

Föreningen ansågs försvåra omvändelseupplevelser eftersom den makt som 
låg i verksamheten tog överhanden och riskerade att få ett egenvärde. Verk-
samhet av lättare karaktär riskerade att bli en verksamhet för verksamhetens 
skull.  

I anslutning till föreningsformer uppstod även en diskussion om huruvida 
idrott kunde användas i ungdomsverksamheten. Svenska Baptistsamfundets 
Ungdom (SBUF) och ÖM hade olika ståndpunkter i frågan, vilket också 
bidrog till den schism som gjorde att samfunden gick skilda vägar 1937.233 
Den fråga som diskuterades var om idrott kunde bejakas som aktivitet i ung-
domsverksamheten. I MB förknippades idrott med föreningsformen och 
därmed sågs den som ett uttryck för den världsliga makten. Idrotten uppfat-
tades alltså i överförd mening som en del av nöjeslivets styrning mot ytlighet 
och försvårande av omvändelse. 

Om man – såsom fallet är med undertecknad – blivit frälst ur denna världens 
väsende, till vilken den moderna idrottsrörelsen hör, och om man känt den 
fruktansvärda, rent av hypnotiska makt, som särskilt idrotten utövar, har man 
sannerligen intet behov av att bedja Gud om män och kvinnor med dylika in-
tressen.234 

Idrott hörde till ”denna världens väsende” och var en makt som kunde locka 
bort den omvända människan.235 Omvändelsen riskerade således att gå förlo-
rad för de ungdomar som drogs med av idrotten. Om man förespråkade be-
hovet av idrott som ett sätt att locka fler eller hålla kvar ungdomen uppfatta-
des det av kritikerna snarast som ett tecken på en bristande personlig om-
vändelseupplevelse, det vill säga att ett avfall från trons väg hade börjat. 
”Går man fram i denna riktning, visar man därmed, antingen att den andliga 

                               
231 Red. Ungdomsarbetet II. MB. 27/6 1935, 2. 
232 Lundin. Idrott och kristendom. MB. 14/ 1930, 2 
233 Cedersjö. Till och från centrum. MB. 11/10 1934, 5; Lagergren, Förändringstid, 42–44. 
234 Nyberg. Kristendom och idrott. MB. 11/8 1932, 4.  
235 Lundin. Idrott och kristendom. MB. 14/ 1930, 2; Red. Kristendom och idrott. MB. 15/11 
1934, 2.  
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upplevelsen aldrig varit nog djup eller att fall ägt rum i hjärtats värld.”236 I 
MB representerade idrott en helt annan styrning än den man avsåg att under-
stödja och kunde således inte användas för något som handlade om den and-
liga verksamheten.  

Motståndet mot föreningsorganisation och föreningsverksamhet bör i MB 
alltså uppfattas inom ramen för en omvändelsediskurs där församling och 
förening uttrycker olika typer av styrningstekniker. Föreningsformen ansågs 
styra ungdomarna så att de lät sig fascineras av nöjeslivet och dras bort från 
det andliga livet. Den troende gemenskapen uppfattades i kontrast till det 
som styrande mot det andliga och möjliggjorde därför den personliga om-
vändelsen. Den fostran som implicerades av församling till skillnad från 
förening var en fostran efter eller inom omvändelsen. 

Problemen med föreningens fostran 
Det var framförallt tre områden som gjorde föreningsformen problematisk. 
För det första, som redan visats, uppfattades föreningen genom sitt innehåll 
ge utrymme för det världsliga. Den legitimerade ”tidsandan”.237 Den blev en 
”social klubb” som ansågs prioritera poetiska föredrag och lekar.238 Det ytli-
ga antogs särskilt tilltala ungdomar och därför var föreningen ingen lämplig 
form för ungdom som var i behov av omvändelse.239  

Det andra problemet handlade om uppdelning av församlingen. När före-
ningen använde sig av ett lättare innehåll för att tilltala ungdomen beskrevs 
det som att ”föreningsväsendet sönderspränga församlingen”.240 Den troende 
gemenskapen skulle inte vara uppdelad utan en gemenskap som samlade 
alla. Det var särskilt allvarligt eftersom det handlade om två olika maktsfä-
rer. Det var i församlingen, inte i föreningen som omvändelsen förkunnades 
och andedopets kraftutrustning kunde tas emot.241 Föreningsformens fostran 
antogs leda till att ungdomarna inte ville bli en del av den troende gemen-
skapen. De skulle helt enkelt nöja sig med de ytliga nöjen som föreningen 
understödde.  

Det tredje problemet med föreningsformen ansågs vara dess ”behov av 
förhandlingar”.242 Problemet bestod i att föreningen också inkluderade icke-
troende ungdomar som kom med perspektiv som inte utgick från omvändel-
sen. Föreningsformen förutsatte samtal, diskussioner och förhandlingar som 

                               
236 Red. Låt oss hålla fast vid det andliga. MB. 25/7 1935, 2.  
237 Lindholm. Våra ungdomar I. MB. 23/4 1930, 2. 
238 Magnusson. Verksamheten bland de unga I. MB. 31/5 1934, 4; Magnusson. Den troende 
ungdomen och de andliga livsfrågorna. MB. 15/7 1937, 4. 
239 Magnusson. Den troende ungdomen och de andliga livsfrågorna. MB. 15/7 1937, 4. 
240 Lindholm. Våra ungdomar I. MB. 23/4 1930, 2. 
241 Magnusson. Verksamheten bland de unga I. MB. 31/5 1934, 4. 
242 Red. Ungdomsarbetet II. MB. 27/6 1935, 2. 
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uppfattades kunna bli ytliga och missriktade. Om inte på annat sätt så kom 
världens frågor in i ungdomsföreningen.  

Föreningslivet var också tvetydigt eftersom det var en av samhällets stra-
tegier för att motverka den moraliska dekadensen. Andra sysselsättningar än 
nöjen och populärkultur skulle gynna samhällsutvecklingen. Inom ramen för 
en omvändelsediskurs i ett kristet enhetssamhälle kan föreningen förstås som 
en kristen företeelse, men då i första hand som en del av en ”uppfostrings-
kristendom”.243 Den kristna föreningsverksamheten antogs forma ett annat 
och sämre kristet sätt att fostra ungdomen än den som följde av den person-
liga omvändelsen.244  

Vad inte den mest välordnade verksamhetsapparat kan åstadkomma, kan ske, 
när den helige Ande – livets Ande – utgjutes över ett bedjande folk. Det är in 
i denna livsatmosfär av bön och andlig kraft vår ungdom behöver komma. 
Där ligger den bästa och enklaste lösningen av ”ungdomsproblemet”.245 

Den moraliska dekadens som samhällets uppfostringskristendom ville kom-
ma tillrätta med handlade i ÖM:s kontext ytterst om ett andlig problem som 
föreningsväsendet inte kunde komma åt. Den verkliga lösningen på ”ung-
domsproblemet” var alltså en andlig lösning.  

Det finns något, som löser den unge från nöjesbehovet, och som ger en renare 
och djupare och därför också rikare glädje än nöjena. Det är frälsningen ge-
nom Jesus Kristus och den livsinställning den leder till. Att ha gemenskap 
med Gud och tjäna Honom fyller alla legitima glädjebehov hos en männi-
ska.246 

Kampen framstår här som en slitning mellan två olika typer av glädje. Om-
vändelsen antogs ge en renare och djupare glädje som automatiskt skulle 
lösa den unge från nöjesbehovet. Den ovan citerade artikeln publicerades 
som en reaktion på en prästs uttryckliga vilja att förbättra nöjeslivet och dri-
va det i en kristen riktning. Enligt skribenten visar det bara att prästen inte 
själv hade ”erfarit pånyttfödelse och frälsning”.247 Statskyrkan och MB dela-
de återigen problembild men lösningarna var olika.  

Logiken i kritiken mot föreningen som agent för ”uppfostringskristen-
dom” uttrycks även av biskop Einar Billing, när han stormade mot vad han 
själv benämnde som ”föreningskyrkan”, vilket innebär att tankefiguren inte 

                               
243 Det är inte ett totalt förkastande av föreningen som organisationsform. John Magnusson 
argumenterar i en artikel från 1934 att frågan inte är om ungdomsverksamhet ska bedrivas 
utan hur. Han menar också i den artikeln att det under vissa omständigheter kan vara lämpligt 
med föreningsformen. Magnusson. Verksamheten bland de unga I. MB. 31/5 1934, 4. 
244 Lindholm. Våra ungdomar II. MB. 30/4 1931, 4; H. Åderlåtningen. MB. 23/5 1929, 1; 
Orre. Ungdomen och själavinnandet. MB. 29/7 1937, 4.  
245 Lsn. Inför ungdomsveckorna. MB. 7/7 1938, 2.  
246 M. Stormen kring nöjeslivet. MB. 8/10 1964, 8.  
247 Ibid. 
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var främmande inom den tidens bredare svenska kristna kontext. Det intres-
santa är emellertid att i en ren omvändelsediskurs framstår föreningskyrkan 
och folkkyrkan som samma typ av styrningsteknik eftersom båda anses be-
tona och utgå från fostran utan en tydlig personlig omvändelse. Om man ser 
till väckelsekristendomens kriterier kan båda betecknas som en typ av ”upp-
fostringkristendom”. Syftet med det sista avsnittet i det här kapitlet är att 
visa hur det hänger ihop inom ramen för ÖM:s teologiska ramverk.  

Folkkyrkan och föreningskyrkan 
Kritiken från de folkkyrkliga företrädarna mot de frikyrkliga rörelserna kom 
från lite olika håll och hade därför olika innehåll. På den ena sidan fanns vad 
som skulle kunna benämnas ett slags politisk kritik från Harald Hallén. Poli-
tisk i den bemärkelsen att kritiken riktades mot det sätt på vilket de frikyrkli-
ga rörelserna framträdde i samhället. På den andra sidan fanns en mer teolo-
giskt motiverad kritik. Den representerades inte minst av Einar Billing.  

Halléns kritiska inställning handlade om, som visats ovan, den modernitet 
och intensiva form av andlighet som kännetecknade frikyrkan, men kyrkove-
taren Urban Claesson visar si avhandling ytterligare en aspekt hos Hallén 
som är intressant i förhållande till föreningsformen. Det gällde den negativa 
inställning mot förening som ÖM delade med Pingströrelsen. Deras form av 
kristen tro gjorde att man var skeptisk till den typ av offentlighet som ut-
trycktes i ”sammanträdesrutiner, protokoll och kommunpolitiska engage-
mang”.248 Deras ovilja att gå in under den typen av arrangemang visade en-
ligt Hallén på en ovilja att ta ansvar för den svenska nationen eftersom det 
innebar inlemmande i en annan social kropp.249 Trots de likheter som finns 
mellan de svenskkyrkliga väckelserörelserna och den baptistiska omvändel-
sen föreligger här ändå en skillnad, nämligen betydelsen av den troende ge-
menskapen. Maria Södling och Claesson visar att den mer politiskt förstådda 
folkkyrkan förutsätter nationen som ram för både omvändelse och moral.250 
Kort sagt, avgörelserna inom Svenska kyrkan handlade om skillnad inom en 
nation medan de baptistiska handlade om en skillnad mellan olika sociala 
kroppar.  

Den andra mer teologiskt inriktade kritiken handlade om omvändelsen i 
och förhållande till kyrkan. J. A. Eklund får oftast stå som exempel på att 
folkkyrkan förutsätter nationen, medan Einar Billings folkkyrkotanke antas 
utgå från en teologisk idé om nåden. Teologen Jan Eckerdal har dock visat 
att detta inte är en helt rättvisande beskrivning. Billings folkkyrkoteologi 
bygger visserligen inte explicit på föreställningen om folket eller nationen, 

                               
248 Claesson, Folkhemmets kyrka, 378. 
249 Se ovan s 55–59. 
250 Södling, ”Gränsdragningar”, 36–37; Claesson, Folkhemmets kyrka, 403. 
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men förutsätter likväl nationen implicit.251 Billings konstruktion av folkkyr-
koteologin har ofta uppfattats som en reaktion mot vad han benämnde som 
”föreningskyrkan”. Eckerdal hävdar att detta bara delvis är korrekt. Billings 
kritik av föreningskyrkan ska först och främst förstås som en konsekvens av 
hans frälsningshistoriska grundläggning av folkkyrkan. Folkkyrkan var en-
ligt honom den naturliga följden av den förekommande nåden.252 Människan 
framställdes därmed som ett passivt objekt och Gud som det handlande sub-
jektet. Problemet för Billing var att det personliga ställningstagandet i den 
personliga omvändelsen innebar exklusivitet, det vill säga att människor till 
vilka nåden var given kunde ses som icke-kristna på grund av att de själva 
inte responderat. Annorlunda uttryckt: människor stängdes ute från den före-
kommande nåden om kyrkan begreppliggjordes som en troende gemen-
skap.253  

Billing menade vidare att föreningskyrkan inte visade respekt för Sveriges 
kristna historia och Guds plan för världens folk. Folkkyrkan i form av terri-
torialförsamling var enligt honom den mest lämpliga modellen för kyrkan.254 
Eckerdal hävdar att Billings folkkyrkoteologi förutsätter att Sverige som 
nation ges en framträdande roll, trots att den förekommande nåden systema-
tisk teologiskt inte förutsätter nation, folk eller ens majoritet av folket. Folk-
kyrkan blir i Billings teologi en självklar följd av den evangeliska tron på 
den förekommande nåden.  

Å ena sidan har inte svenska folket någon teologisk signifikans i Billings sy-
stem. Å andra sidan menar han att Sveriges folk på ett monumentalt sätt re-
presenterat den evangeliska tron genom historien.255 

Folkkyrkan uttrycker den samhörighet som håller ihop människor i det 
svenska samhället utan att som föreningskyrkan förutsätta en mottagen nåd. 
Det är folket inom nationen som adresseras av den förekommande nåden.256 
Som följd av detta anser han att folkkyrkan inte delade upp tillvaron i pro-
fant och religiöst som föreningskyrkan gjorde. Folkkyrkan ska sörja för den 
enskildes relation till Gud genom evangeliets förkunnelse. Den blir på så sätt 
instrumentet för den förekommande nåden utan relation till de människor 
som samlas i den. Kyrkan som social kropp blir osynlig i den synliga sock-
nen. Det blir i stället socken- eller arbetsgemenskapen som uttrycker det 
mellanmänskliga.257 Den mellanmänskliga gemenskapen placeras hos Billing 
därmed utanför ecklesiologin. Den handlade om allt som försiggick ”mellan 

                               
251 Eckerdal, Folkkyrkans kropp, 116–133. 
252 Ibid., 81. 
253 Ibid., 84 jfr också 70, 78, 82. 
254 Ibid., 82–83. 
255 Ibid., 133. 
256 Ibid., 132. 
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gärdsgårdarna”.258 Grundläggande hos Billing är alltså föreställningen om ett 
gemensamt folk förknippat med en nation.  

Det intressanta är att både folkhemstanken och folkkyrkotanken bygger 
på samma tankefigur. Enligt kyrkovetaren Kjell Blückert är det inte märkligt 
eftersom de två tankefigurerna formades i samma miljö.259  

Folket blir i denna diskurs ett objekt för de inblandade eliternas uppfostrande 
verksamhet. När folket ses som ett kollektivt subjekt är det eliterna som utgör 
dess röst och uttrycker dess djupare behov och känslor.260  

I den nationella historiska och traditionella enhet som folkkyrkan och folk-
hemmet förutsätter, blir ungdomens moraliska omognad ett hot mot samhäl-
let. Som redan påpekats blir ungdomen ett objekt för samhällets fostran. 
Fostran av ungdomen framstod i folkkyrkotanken och folkhemmet som en 
uppgift där samhället i vidaste mening hade ansvaret. Den kritik och mora-
liska indignation som prästen Svantesson gav uttryck för var alltså fullt rim-
ligt ur ett folkkyrkoperspektiv.261 Ansvaret för samhället i folkkyrkoteologin 
innebar att man tilltalade alla utifrån samma moraliska plattform, det vill 
säga den plattform som till grund hade en ecklesiologisk föreställning som 
omfattar ett enhetligt samhälle där majoriteten var döpta och medlemmar i 
Svenska kyrkan.  

Det är denna syn på kyrkan som uttryck för nationell enhet som ifråga-
sätts av den baptistiska betoningen på den personliga omvändelsen och tro-
ende gemenskap. Bakom denna skillnad ligger två olika teologiska föreställ-
ningar om vad som konstituerar kyrkan. Hos Billing var det den förekom-
mande nåden medan det i den baptistiska var den mottagna nåden i omvän-
delsen. Förkunnelsen av evangeliet sker i och genom den troende 
gemenskapen.262 Den baptistiska ecklesiologin utgör genom bejakandet av en 
personlig tro och inlemmandet i den troende gemenskapen en indirekt plura-
lisering av samhället. Ansvaret för samhället sker indirekt genom förkunnel-
se av personlig omvändelse och därmed en fostran efter omvändelsen. Den 
gräns som uppstår och som kommer till uttryck i MB etablerades för den 
svenska ungdomens skull, och därmed i förlängningen för samhällets skull. 
Det var den omvända ungdomen som ”rotfästes för kommande stormti-
der”.263 Den baptistiska ecklesiologin med betoning på den troende gemen-
skapen uttryckte en skillnad mitt i nationen som visserligen riskerade att bli 
exklusiv, men som inte ska förstås som mot nationen utan för den.  

                               
258 Ibid., 85. 
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Det var alltså två olika teologier som kom till uttryck i relation till om-
vändelse och frälsning. I omvändelsediskursen förknippades frälsningen med 
den personliga omvändelsen och inte med den sakramentala dophandlingen. 
Den troende gemenskapen formades sedan av de människor som mottagit 
denna frälsningsupplevelse. Det var här som omvändelsen förutsattes kom-
ma till uttryck. Detta antogs få konsekvenser för hur den omvända männi-
skan relaterade till det omgivande samhället och de mellanmänskliga relatio-
nerna. Den troende gemenskapen blev primär framför andra gemenskaper i 
samhället. Detta teologiska perspektiv skilde sig från Billings folkkyrkoeck-
lesiologi, som etablerade de mellanmänskliga relationerna bortom kyrkan 
inom ett landområde för att bevara den förekommande nåden och inte göra 
den beroende av människan. Sett från en omvändelsediskurs framstår det – 
tvärtemot vad Billing menade – som en uppdelning mellan profant och reli-
giöst, eftersom det fanns sådant som kunde fostras utan en personlig omvän-
delseupplevelse. Alltså framstår den fostran av ungdomen som folkkyrkoteo-
login eftersträvade som uttryck för moralkonservatism. Syftet var att upp-
fostra nationens ungdom till respektabla värden och motverka nationens 
moraliska förfall. Ett ansvar som den svenska folkkyrkan hade och som vi-
darefördes i föreställningen om folkhemmet. Det var här som både förening 
och folkkyrka blev uttryck för ”uppfostringkristendom” i MB. Båda vände 
på ordningen och fördunklade omvändelsen genom att göra fostran till något 
oberoende av omvändelsen.  

Sammanfattning 
Den kristna skillnad som i MB etablerades mellan kristen och värld möjlig-
gjordes av den teologiska föreställningen om den daterbara, emotionella och 
omvälvande personliga omvändelsen. Omvändelsen som upplevelse förutsat-
te visserligen en objektiv syn på frälsningen men den förknippades ofrån-
komligen med ett personligt mottagande. Den personliga omvändelsen kan 
tolkas som det styrningsrationalitetskriterium som möjliggör talet om sub-
jektspositionen kristen ungdom i kontrast till världslig ungdom. Det var inom 
ramen för den troende gemenskapen som omvändelseupplevelsen antogs 
komma till uttryck. Den troende gemenskapen kan därmed förstås som den 
styrningsteknik där skillnaden etablerades som en kontrast till nöjeslivet. 
Nöjeslivet beskrivs som styrningsteknik för det ytliga och därmed ett hot 
mot möjligheten att göra omvändelseupplevelser. 

Ungdomarna i samhället synliggjordes generellt som ett moraliskt pro-
blem i den så kallade ungdomsfrågan, men kom till uttryck på olika sätt i 
förhållande till de två styrningsteknikerna. I samhället skulle ungdomsfrågan 
till att börja med lösas med lagar och regleringar för att senare övergå till 
fostran genom en positiv styrning i form av uppmuntran till föreningsverk-
samhet. I relation till den troende gemenskapen inträdde fostran snarare efter 
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den personliga omvändelsen som en effekt av den. Moralen kan därför be-
traktas inom ramen för en omvändelsediskurs.  

Det var mot den bakgrunden som föreningsverksamheten uppfattades som 
styrningsteknik i fostransdiskursen. Problemet med föreningen var att den 
använde sig av världens aktiviteter för att fostra utan en personlig omvändel-
se.  

Ur omvändelsediskursens synvinkel framträder ett liknande problem med 
folkkyrkan som tycks handla om fostran utan omvändelse. Det är rimligt att 
förstå detta som uttryck för två olika teologiska perspektiv på omvändelsens 
relation till moral såväl som till kyrka. Den folkkyrkliga teologin bygger på 
dopet och folkkyrkan ses som grunden till nationell enhet och samhällets 
moral. I ÖM var den personliga omvändelseupplevelsen grunden för inlem-
mandet i den troende gemenskapen och först därefter fostran. Den gemen-
skap som formades genom den personliga omvändelsen kan med andra ord 
förstås som en annan social kropp i samhället. Förkunnelsen av omvändelse 
och längtan efter väckelse kan ur omvändelsediskursens perspektiv betraktas 
som ett sätt att ta ansvar för samhället och erbjuda lösning på ungdomsfrå-
gan. Det tycks rimligt att tala om två helt olika diskurser – en omvändelse-
diskurs och en fostransdiskurs. 

Det kom verkligen ”stormtider” på 30-talets slut och under första halvan 
av 40-talet. Situationen för ungdomen uppfattades som mycket allvarlig både 
under kriget och efterkrigstiden, framförallt i förhållande till moral och upp-
byggande av samhället. Mest utsatt ansågs den föreningslösa ungdomen 
vara. Staten tog därför initiativ till flera ungdomssatsningar i mitten på 40-
talet och in på 50-talet. Detta skedde samtidigt som ungdomskulturen växte 
sig allt starkare. Denna situation sammanföll även med en nedåtgående trend 
för väckelserörelserna och utgör bakgrund till det fokus på ungdom som kom 
till uttryck både i samhället och i MB.264 Dessa två omständigheter, föränd-
ringarna i samhället och den avtagande väckelsen, kom att förändra förut-
sättningarna för talet om ungdom i MB på 50-talet.  

                               
264 Fahlgren, ”Från körskap till lovsångsteam. Historiska och teologiska perspektiv på frikyrk-
liga sånggrupper”, 52. 
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3. 1950-talet: Från omvändelse till fostran 

”Ungdomar trängs inte längre vid vår dörr”, konstaterar ledaren i MB hösten 
1951.265 Förutsättningarna för ungdomsverksamheten förändrades tämligen 
dramatiskt på 50-talet. Den tidigare så givna relationen mellan församlingar-
na och ungdomarna var inte längre lika självklar. Den unga generation som 
dragits till rörelsen under 30-talet var nu i medelåldern och den nya ung-
domsgenerationen tycktes inte attraheras av församlingarnas verksamhet.  

En orsak till detta var, menade man, att församlingarna inte på samma sätt 
som tidigare hade en naturlig kontakt med ungdomar. Skillnaden mellan 
församlingarnas andliga liv och ungdomarna i samhälle var större, och detta 
avstånd framstod som problematisk. Distansen berodde inte minst på kultu-
rella skillnader när det gällde uttrycksformer.  

Parallellt med detta förändrades frikyrkornas förhållande till staten. Dels 
erbjöds man nu allmänna statliga bidrag, vilka infördes för ”statens ung-
domsvårdande” uppgift. Dels trädde lagen om religionsfrihet i kraft 1952, 
med konsekvenser för den allmänna förståelsen av tro och livsåskådning.  

Uppgiften i detta kapitel är att visa hur församlingarnas avstånd till ung-
domarna och den förändrade relationen till staten tillsammans påverkade 
förståelsen av omvändelsen. Först kommer jag att beskriva den samhälleliga 
diskursen om ungdom i 50-talets Sverige. Därefter preciseras hur 50-
talsartiklarna i MB relaterar till samhället. Slutligen drar jag slutsatser om 
vad detta fick för betydelse för omvändelsen, ungdomsverksamheten och 
församlingen. 

Staten och ungdomars fostran 
På 50-talet blev ungdomens fritid ett problem på ett nytt sätt. Fritiden gav 
ungdomen alltmer tid som låg utanför de vuxnas kontroll. Risken var nu att 
de kunde formas moraliskt på ett sätt som vuxensamhället inte ansåg önsk-
värt. Ungdomsforskaren Erling Bjurström har visat tre samtida och delvis 
överlappande processer som under denna period bidrog till att förändra ung-
domsperioden.266 För det första växte ekonomin när samhället byggdes upp 

                               
265 Red. Vår Ungdom. MB. 23/10 1951, 4. Jfr också Palmborg. Vårt arbete bland barn och 
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efter andra världskriget. Det innebar att ungdomarna fick mer pengar att röra 
sig med. För det andra behövdes ungdomarna i allt mindre grad i familjens 
och samhällets produktion vilket gav dem mer tid till eget förfogande. Som 
en följd av välfärdssamhällets utbredning kom detta även arbetarklassens 
ungdomar till del. Enligt Bjurström leder dessa två processer till den tredje: 
ungdomstiden blev nu en egen ålderskategori mellan barn- och vuxenlivet, 
en tid som inte längre nödvändigtvis kännetecknades av de vanliga identi-
tetsmarkörerna som yrke eller position i samhället. ”Ungdom” blev en slags 
ålderskategori som fylldes med ett eget innehåll.  

Pengarna, tiden och behovet av nya identitetskategorier medverkade till 
att en ”tonårsmarknad” formades. 

Ungdomskulturens fält invaderades av nya intressenter och institutioner i takt 
med att välfärdssamhällets utveckling gav allt bredare ungdomsskikt längre 
skolgång, mer pengar och mer fritid. För allt fler ungdomar blev det också 
nödvändigt att skaffa sig en påbyggnadsutbildning efter den obligatoriska 
skolan, innan de kunde söka sig in på arbetsmarknaden.267 

På denna tonårsmarknad började ungdomliga smakpreferenser att uttryckas 
som skilde sig från de vuxnas. Tonårsmarknaden gav dessutom utrymme för 
sinsemellan olika smakdifferentieringar genom att det framväxande nöjesli-
vet gav utrymme för olika ungdomskulturella uttryck.268 Denna utveckling 
betraktades med oro av vuxensamhället. Den ansågs ”främja en uppkomst av 
asociala handlingar”.269 Ungdomarna ansågs mest utsatta ”för samhällets 
tryck i olika avseenden”.270 Denna utsatthet rörde framför allt den ”tidsdö-
dande” fritiden, vilken utgjorde det stora hotet mot ungdomen och i förläng-
ningen mot hela samhällets framtid. Det ungdomliga nöjeslivet generellt 
ansågs, precis som på 30-talet, oroande eftersom det uppfattades leda till 
kriminalitet, fylleri och lössläppt sexuellt liv.271 

Ungdomarnas livsstil betraktades ännu som ett slags måttstock på samhäl-
lets moraliska tillstånd och riktning på samhällsutvecklingen. Nöjeslivet var 
ett allmänt problem eftersom ungdomarna inte hade nått den moraliska mog-
nad som gjorde att de förstod att det moderna nöjeslivet hotade moralen. 
Precis som på 30-talet var det alltså inte endast ett hot mot den individuella 
moralen utan också mot samhället i stort.  

Ungdom kan sålunda liknas vid en barometer, som ger ett känsligare utslag 
än övriga åldersgrupper för samhällets tryck i olika avseenden. Bland de oli-
ka skeden som förekommer i en människas liv – barndomen, ungdomen, den 
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tidigare medelåldern, medelåldern, ålderdomen – är nämligen ungdomstiden 
utan tvivel det skede som innebär största vanskligheterna och som medför de 
flesta konfliktanledningarna.272 

Ungdomarnas utsatta läge innebar att staten behövde fostra dem till en moral 
som gjorde dem väl förberedda att ta över samhället. Denna specifika rela-
tion mellan nöjeslivet, ungdomarnas moral och samhällets framtid var 50-
talets ungdomsproblem.273 

1952 kom den statliga nykterhetskommittén med sin slutrapport, där det 
konstaterades att alkoholmissbruket var mest utbrett bland den så kallade 
”föreningslösa ungdomen”.274 Denna grupp skilde ut sig genom att de till-
bringade fritiden på gator och torg i stället för i hemmen och den organisera-
de föreningsverksamheten.275 Utredningen hävdade vidare att föreningslösa 
ungdomar löpte större risk att hamna i brottslighet och svårigheter än de som 
var föreningsaktiva och formades i hemmen.276 Problemen bland ungdomarna 
visade sig alltså vara större i vissa ungdomsgrupper än i andra. 

Enligt utredningen behövde fritiden styras så att ungdomsproblemet inte 
skulle breda ut sig.277 Den lösning som den statliga ungdomsvårdskommittén 
ville verka för var ”genomförandet av ett rationellt ordnat fritidsliv” genom 
bidrag till föreningsarbete som speciellt inriktade sig på föreningslösa ung-
domar.278 I förhållande till min undersökning är det framförallt två sådana 
bidragsformer som är intressanta att beskriva närmare: bidraget till den så 
kallade fritidsgruppen och det statliga stödet till studiecirkelverksamheten.  

Statens fostran och föreningslivet 
Statsvetaren Hans-Erik Olson menar att staten redan på 40-talet hade insett 
att föreningslivet var särskilt lämpat för att fostra ungdomen. 

Den bild som vi denna tid inpräntades framställde föreningslivet som ett 
skydd mot olika slags skadliga inflytelser på ungdomen. Denna ståndpunkt 
hade sin grund i flera samtida undersökningar, vilka visade att de ungdomar 
som hamnat i förfall och kriminalitet sällan var med i någon förening. Före-
ningslivet framstod för många som ungdomens räddare framför andra.279 
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Det var föreningens form som ansågs vara bra för fostran. Det vill säga ge-
mensamma samlingar, beslut och grupprocesser. Det handlade inte minst om 
föreningar där ungdomar hade stort medbestämmande.280  

Ungdomsvårdskommittén yrkade i slutbetänkandet på ”ett genomförande 
av åtgärder till underlättande av ungdomens självfostran inom föreningsli-
vets ram”.281 Den typ av förening som ansågs mest lämpad var den som gav 
demokratisk träning. I praktiken betydde det den som hade organisation, 
stadgar och styrelse enligt gällande praxis. En sådan förening gav både den 
sociala ram och den fostran som betraktades som lämplig.282 Syftet var att 
ungdomen skulle lära sig samarbeta om uppgifter som en förberedelse inför 
vuxenlivet. Den statliga utredningen om Ungdomens fritidsverksamhet kon-
staterade: 

de samhälleliga åtgärder[na] […] bör därför väsentligen vara av upplysande 
och stödjande natur, medan de unga så långt som möjligt bör få erfara den 
frihet att utforma sin tillvaro som också medför ökat ansvar.283  

Det man var intresserad av var föreningen som ett socialt och processuellt 
sammanhang, inte förening som ideologisk sammanslutning. De statliga 
utredningarna menade att problemet med den föreningslösa ungdomen fram-
förallt kom från det kommersiella nöjeslivet, som ansågs kunna fylla den 
glädjelöshet som uppfattades känneteckna denna grupp ungdomar.284 Den 
utbredda oron över den föreningslösa ungdomen resulterade därför i generel-
la statliga bidrag till föreningar, det så kallade bidraget till ”fritidsgrupper” 
som var ett stöd för de ”gemensamma ungdomsfrämjande uppgifterna”.285 
Fritidsgruppen fick inte profilera sig ideologiskt utan skulle organiseras  
enligt de önskemål som den föreningslösa ungdomen hade. Detta var helt i 
överensstämmelse med ungdomsvårdskommitténs idé om ungdomars med-
bestämmande och ”självfostran”. Det fanns en konsensus i samhället om vad 
ungdomsproblemet handlade om och staten kunde därför bistå föreningarna 
med ekonomiska bidrag så länge de arrangerande föreningarnas ideologi inte 
styrde innehållet i verksamheten. Det var visserligen inte förbjudet med 
ideologiskt innehåll, men det övergripande syftet var att forma ungdomar i 
demokratiska sammanhang.286 Det gynnades, menade man, av att de också 
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fick vara med och påverka innehållet. Åtgärden fick önskad effekt. Antalet 
föreningar som blev delaktiga i samhällets organisering ökade efter 1950.287 

De föreningar som redan var verksamma i samhället hade olika historia 
och ideologiska utgångspunkter vilket gjorde att statens fostransstrategi upp-
trädde på två parallella sätt.288 Det första tillvägagångssättet kallar Olson för 
ideologi som uppfostran. Hit räknar han arbetarrörelsens, nykterhets och 
frikyrkorörelsens ungdomsföreningar. För dem var ideologin trots allt det 
primära. De bildades inte för att ungdomarna skulle fostras till demokratiska 
värderingar. Den demokratiska fostran var snarast en bieffekt. Dessa grupper 
ville omforma samhället utifrån sin ideologiska övertygelse. Olson betecknar 
detta perspektiv som offensivt. Det andra förfaringssättet benämner han upp-
fostran som ideologi. Olson menar att betoningen här är samhällets bevaran-
de snarare än förbättring. I hans terminologi kan det betraktas som en defen-
siv hållning. Betoningen låg här på en ”allmän uppfostran, hyfs och ordning 
samt social samvaro och gemenskap, gärna över klassgränserna”.289 Till  
denna grupp räknar Olson så skilda rörelser som exempelvis scoutrörelsen, 
Svenska kyrkans ungdomsgrupper och idrottsrörelsen.290 Olson konstaterar 
att den förstnämnda beskrivningen, ideologi som uppfostran, oftast var orga-
niserad av ungdomen (ibland undantaget frikyrkorna) medan den andra, upp-
fostran som ideologi, organiserades för ungdomen.  

När bidraget till fritidsgruppen infördes var tanken att ”höjningen” av 
ungdomen skulle genomföras av föreningsaktiviteter av ”hobby- och fritids-
karaktär”. Återigen det var inte aktiviteterna i sig som var fostrande. 

[F]öreningar [engagerades] som agenter för att uppfostra den föreningslösa 
ungdomen till allmänt medborgerliga och respektabla värden. I detta låg ett 
statligt intresse, varför statsbidraget kunde utgå.291  

Olsons slutsats är således att bidraget till fritidsgruppen mer eller mindre 
uteslutande handlade om ”uppfostran som ideologi”.292 Bidragen gavs inte 
till föreningarnas verksamhet som sådan utan till den föreningslösa ungdo-
men via Sveriges föreningar.  

Tillvägagångssättet att administrera bidragen ligger idémässigt nära två av 
de strategier som den socialdemokratiske socialministern Gustav Möller 
använde för att på bästa möjliga sätt styra det framväxande välfärdssamhäl-
let. Statsvetaren Bo Rothstein beskriver Möllers strategi som generella bi-
drag.293 Det generella låg i att staten skulle ge bidrag till alla oavsett ekono-
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misk status. Ingen skulle bli socialt stigmatiserad för att de behövde bidrag. 
Följden blev att alla medborgare relaterades till staten genom bidragen.  

Bidraget till fritidsgruppen kan tolkas just som ett generellt bidrag för 
ungdomarnas fostran. Det inordnade föreningarna, oavsett ideologi, i det 
som uppfattades vara statens angelägenheter. Deras ideologiska profil blev 
sekundär och i viss mån neutraliserad. I första hand utgick stödet till folkliga 
och lokala organisationer som antogs ligga nära ungdomarna själva. Det 
generella i bidragen och föreningarnas vilja att delta visar att det fanns kon-
sensus i samhället om vad det innebar att ”höja ungdomen” och åstadkomma 
”social anpassning”.294  

Redan 1938 hade arbetstiden och semesterlagstiftningen förändrats efter-
som staten ville utöka fritiden. Den betraktades som en positiv möjlighet. 
Förändringen hade motiverats med ett utökat tidsutrymme för kulturella och 
bildande aktiviteter.  

En grundtanke i strävandena för arbetstidens begränsning har varit, att friti-
den skulle ge större möjlighet till odlande av kulturella intressen, till person-
lighetsdaning och allmänbildning genom ett organiserat och systematiskt 
bildningsarbete. […] Mycket återstår innan bildningsverksamheten får sam-
ma chanser att attrahera ungdomarna som till exempel biografen och dansba-
nan har.295 

Det ansågs viktigt att utrusta medborgarna för ”det moderna samhällsli-
vet”.296 Fritiden kunde genom studiecirklarna även användas för att förbereda 
ungdomen, men också dessa behövde utökat ekonomiskt stöd för att vara en 
motvikt till det hotande nöjeslivet. Statens stöd till bildningsverksamheten 
kan alltså betraktas utifrån en vilja att styra den nyvunna fritiden mot aktivi-
teter som ansågs eftersträvansvärda. 

Den svenska folkbildningsverksamheten har bakgrund och förankring i de 
svenska folkrörelserna, inklusive de frikyrkliga rörelserna.297 Självbildnings-
idealet, som är ett ideal inom folkbildningen, härstammar i mångt och myck-
et från dessa rörelser.298 Det fanns en utbredd idé om samförstånd om vad det 
goda samhället innebar och dessutom ansågs allmänt att detta var något som 
staten hade ansvar för att förverkliga.299 Detta var även en föreställning som 
samhällets föreningar i hög utsträckning omfattade.  

                                                                                                                             
också att byråkratin skulle vara så liten som möjligt och därför placerades bidragen nära de 
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Exakt hur statens ansvar skulle se ut var naturligtvis inte alla överens om 
och de villkorade föreningsstöden hade ett pris, speciellt kännbart för poli-
tisk och religiös verksamhet. En del politiska företrädare ansåg att föreningar 
förknippade med vissa rörelser bedrev kontroversiell verksamhet och tog 
upp ämnen som kunde bli grogrund för konflikt.300 Denna hållning blev tyd-
lig i ett statligt betänkande från 1946, där man beskrev vad det fria och frivil-
liga folkbildningsarbetet innebar. Frihet betydde frihet dels från stat, dels 
från ideologier. 

Folkbildningsarbetet är fritt och frivilligt. […] Vad den [frivilligheten] inne-
bär är frihet i förhållande till staten och frihet i förhållande till de organisatio-
ner, som tjänstgöra som förmedlingsorgan för bildningsarbetet. Den innebär 
även en frihet i betydelsen av arbetsgivare, donatorer och institutioner av 
konfessionell eller politisk art. Frivilligheten är en sida av denna frihet. Den 
innebär, att bildningsarbetet uppbäres av folket självt, den är ett tecken på 
dettas kulturella fullmyndighet.301 

Folket självt skulle uppträda som folkbildare. Folkets ”självfostran” var led-
ordet. Inga förmedlande ideologier skulle inskränka individens frihet. Poli-
tiskt rådde inte enighet om ideologiernas plats. LO ville exempelvis inte ha 
en ideologiskt fri studiecirkelverksamhet medan de konservativa och liberala 
pläderade för sådan frihet. Folkbildningsforskaren Bo Andersson har visat 
att bidragsreformen 1947 var ”ett stort steg mot en avprofilering av folkbild-
ningsarbetet” eftersom det i praktiken ”stadgades förbud mot politisk och 
religiös propaganda och indoktrinering”.302  

Folkbildningsarbetet skulle kort sagt styras av individens intressen och 
egen vilja till formande.303 Staten relaterade i en mening direkt till individen 
men använde bildningsorganisationer som ”förmedlingsorgan”.  

Ett av det allmänna understött studiearbete på det religiösa eller politiska om-
rådet måste givetvis sätta som sitt främsta mål att ge så många som möjligt 
tillgång till material för eget tänkande och självständig åsiktsbildning. Som 
en av de viktigaste uppgifterna i all folkuppfostran har angivits att skapa 
motgift mot suggestionsgiftet, att motverka fanatism, i vilken form denna än 
uppträder.304 
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Staten framträdde som en garant för individernas eget formande.  
Historikern Lars Trägårdh har kallat det svenska perspektivet ”statsindi-

vidualism” (statist individualism). Han menar att det bygger på ett svenskt 
socialt kontrakt som består av två olika delar. Det förutsätter dels en gemen-
sam föreställning om den starka och goda staten, dels att det relaterar direkt 
till autonoma individer.305 Överfört på ovanstående analys betyder det att 
ungdomarna sätts i ett slags direkt relation till det av staten önskvärda for-
mandet genom att föreningarna används som förmedlande mellanhänder. 
Föreningarna utför så att säga det som staten har beslutat. I detta fall handlar 
det om den demokratiska fostran och tillhörande värderingar.  

In sharp contrast to Continental Europe, the social contract on which the wel-
fare state was built is one between the individual and the state at the expense 
of the family and the intermediary institutions of civil society, such as 
churches, and private and voluntary charity organizations. […] In Sweden, 
the state is thus conceived as the liberator of the individual from such ties of 
dependency, an order of things I have termed ”statist individualism”.306 

Trägårdhs poäng är att de mellanliggande institutionerna blev osynliggjorda. 
Föreningarna uppträdde som förmedlare av gemensamma homogena värde-
ringar. Oron för de föreningslösa ungdomarna samlade föreningarna inom 
ramen för den demokratiska fostran. Det var ett mål och värderingar som de 
flesta kunde samlas omkring.  

Religionsfrihetslagstiftningen och samfunden 
Den religionsfrihetslag som trädde i kraft 1 januari 1952 förändrade de fri-
kyrkliga samfundens rättsliga ställning i förhållande till staten. Förenings-
formen blev det juridiska sättet för frikyrkorna att organisera sig. Ur lagstif-
tarens synpunkt uppfattades inte detta som en radikal förändring utan snarast 
i linje med rådande omständigheter. Statsrådet Herman Zetterberg konstate-
rade att ”[r]eligionsfrihetens princip är sedan lång tid tillbaka allmänt erkänd 
i vårt land” så de förändringar som genomfördes var inte ett inskränkande 
utan ett bekräftande av den principen.307 Men vad blev följden av de frikyrk-
liga församlingarnas förändrade status som rättssubjekt?  

Lagstiftarens problem var hur samfund skulle betraktas i de fall då de av-
visade större gemensamma sammanslutningar mellan församlingar, det vill 
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hetslag mm. jämte i ämnet väckta motioner. 



 81

säga de så kallade kongregationalistiska rörelserna. Det gällde framförallt 
Pingströrelsen och Örebromissionen. På nationell nivå såg man dem som 
samfund som betonade föreningar ”av mera lokal och tillfällig karaktär och 
som ägna mindre uppmärksamhet åt den yttre ordningen och därför kunna 
sägas icke vara fast organiserade”.308 Det var således inte självklart att de 
som samfund uppfyllde de krav som kännetecknade den ideella föreningen.  

Zetterberg insåg att frågan om organisation var en teologisk och ideolo-
gisk fråga för dessa samfund. Problematiken rörde således skärningspunkten 
mellan organisation och religiös övertygelse. Å ena sidan såg sig staten 
tvungen att hantera frågan om samfundens och de lokala föreningarnas status 
som rättssubjekt, det vill säga som offentliga aktörer. Å andra sidan ville 
staten möjliggöra full religionsfrihet.  

Huruvida föreskrifter böra meddelas om erkännande eller registrering av de 
religiösa samfunden, beror alltså på om det är påkallat att genom lagbestäm-
melser närmare registrera deras organisation. […] Bestämmelser rörande 
samfundens organisation eller ett krav på att dessa skola registreras skulle 
kunna begränsa deras möjligheter att fylla anspråk som de själva anse vara 
religiöst motiverade; sådana bestämmelser skulle därför kunna uppfattas som 
ett ingrepp i religionsfriheten.309  

Organisationsform var ett viktigt område i relation till civilrättsliga frågor. 
Det handlade till exempel om ekonomi, ägande av fast egendom och utfö-
randet av civilrättsliga uppgifter, exempelvis vigsel.310 Lösningen blev att 
betrakta de frikyrkliga församlingarna som ideella föreningar. Detta motive-
rades av att man ansåg att de lokala församlingarna även inom de kongrega-
tionalistiska rörelserna i hög utsträckning uppfyllde det som gällde för ideel-
la föreningar i rådande rättspraxis. I rättslig mening betraktades de som ide-
ella föreningar och därför fanns nu inget som hindrade att man lagstiftade på 
ett sätt som gav uttryck åt denna praxis. Däremot ansåg statsrådet att ingen 
skulle tvingas att registrera sig eller få statligt erkännande mot sin vilja. 
”Däremot syns denna omständighet icke utgöra tillräckligt skäl för en lag-
stiftning som ålägger alla religiösa samfund att söka erkännande eller regi-
strering.”311 I förhållande till religionsfriheten var det helt enkelt viktigt att ge 
utrymme att organisera sig på alternativa sätt.  

I praktiken innebar den nya lagstiftningen emellertid att det samfund eller 
den församling som ville handha pengar eller äga egendom var tvungen att 
organisera och registrera sig som ideell förening. Skillnaden blir tydlig i 
jämförelse med Svenska kyrkan. Det var bara den som i lagen blev betraktad 
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som trossamfund i rättslig bemärkelse.312 Den kunde alltså agera som rätts-
subjekt i sin egenskap av trossamfund, medan de frikyrkliga samfunden i 
rättslig mening blev likställda med en fotbollsförening eller naturskyddsfö-
rening.  

ÖM ändrade vid denna tid sina stadgar för att kunna förhålla sig till den 
nya lagstiftningen. Detta möjliggjorde för lokala församlingar såväl som 
enskilda personer att bli medlemmar i Örebro Missionsförening. För att driva 
föreningen inrättades ”demokratiska forum” där samarbetet formalisera-
des.313  

Det var i frågan om organisation och förhållandet till det offentliga som 
det teologiska problemet med förening synliggjordes. Staten skilde organisa-
tionsfrågan, som för de kongregationalistiska rörelserna var teologisk, från 
deras religiösa övertygelse. Kyrkovetaren Sune Fahlgren har beskrivit detta 
som att ”föreningen till och med [blev] knäsatt som det frikyrkliga sättet att 
organisera sig”.314 Föreställningen om frikyrklig församling och ideell före-
ning började kort sagt sammansmälta genom den förändrade lagstiftningen. 
Detta fick genomgripande följder för den frikyrkliga församlingens självför-
ståelse och relation till samhället. 

Ungdomsverksamheten förändras 
Den oro som samhället visade över nöjeslivets negativa påverkan på ungdo-
marnas moral fanns också i 50-talets MB. 

Överallt ser man braskande annonser från nöjeslokaler, teatrar och biografer. 
Allt och alla kallar på människorna och främst ungdomen. Naturfilm och 
oanständig eggelse, folklekar och jitterbug, kärlek och flabberotik ingår i vår 
tids moderna nöjesliv och förenar sig i kampen om de unga.315 

Det handlar inte bara om oro utan också om en kamp om ungdomarna i för-
hållande till nöjeskulturen. Ungdomarna tycktes inte bli omvända i lika hög 
utsträckning som tidigare. Församlingarna upplevde att det var svårt att 
komma i kontakt med dem vilket i sin tur försvårade möjligheten till omvän-
delse. Detta specifika problem kallades ”kontaktproblemet”. Anledningen 
förmodades vara den alltmer inflytelserika nöjeskulturen. Detta kallade på 
förändringar av verksamheten bland ungdomarna och de som genomfördes 
sammanföll med statens ungdomsvårdande arrangemang.  

                               
312 Ibid., 65–66. 
313 Cedersjö och Thörn, Enade och åtskilda, 169. 
314 Fahlgren, Predikantskap och församling, 65. Man använde inte ordet samfund utan rörelse. 
Det fanns en utbredd skepsis mot organisationer utanför den lokala församlingen. De valde 
därför att beskriva tillhörigheten som att församlingar och enskilda “samarbetar” med ÖM.  
315 Hallin. Kampen om Stockholms ungdom. MB. 22/10 1953, 1, 7. Se också Säw. I ungdoms-
frågor: Vårt ansvar. MB. 29/7 1954, 7, 8.  
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I den här delen av kapitlet kommer jag först att beskriva hur juniorföre-
ningen förändras för att lösa det så kallade kontaktproblemet, dock med re-
sultatet att juniorföreningen också blir ett uttryck för statens ungdomsvår-
dande uppdrag. Därefter kommer jag att beskriva hur förhållandet mellan 
församling och ungdomsverksamhet förändras i och med statens bidrag till 
fritidsgrupper och studiecirklar. Avsnittet avslutas med en analys av föränd-
ringar i föreställningen om den personliga omvändelsen i MB:s tal om kris-
ten ungdom.  

Kontaktproblemet som synliggörande 
”Som regel är det en ytterst liten del av ’Folkhemmets’ invånare, som vi når 
med vårt budskap”316, konstaterade MB självkritiskt på 50-talet. Församling-
arna hade, menade man, för liten kontakt med ungdomarna i det alltmer av-
kristnade samhället. Den positiva skillnad som tidigare hade varit utmärkan-
de i förhållande till samhället hade nu blivit ett problematiskt avstånd. Detta 
avstånd uppfattades i första hand vara orsakat av de kulturella uttryck som 
var förknippade med den nya ungdomliga smaken. Dessa uttryck tycktes inte 
minst tilltala den yngre ungdomen, den så kallade juniorungdomen. Den 
nöjeskultur som ungdomarna drogs till var helt främmande för församlingar-
na. Nöjeskulturen blev ett moraliskt problem eftersom det i väckelserörelser 
ofta finns en stark kontrast mellan det andliga och det världsliga.317 

ÖM-församlingarnas ungdomsverksamhet innefattade vid den här tiden 
ungdomsföreningar och juniorföreningar. Ungdomsföreningarna bestod av 
troende ungdomar från 18 år och upp emot 40.318 Föreningarna hade av hävd 
ett andligt syfte vilket per definition ansågs utesluta inslag av underhåll-
ningskaraktär. I ungdomsföreningen upprätthölls i regel idén om en skillnad 
mellan två maktsfärer precis som på 30-talet. Det andliga ställdes i kontrast 
till nöjeslivets ytliga underhållning.319  

Ungdomsarbetet får inte urarta till underhållning med religiös anstrykning. Vi 
har ju exempel på platser där så skett under inflytande av oandliga och ytliga 
ledares inflytande. Visserligen lyckades man få med ungdomen en tid, men 
dessa gick snart till andra föreningar med mer raffinerad underhållning. Och 

                               
316 Lithell. Vad ska vi göra med ungdomen. MB. 15/4 1954, 7, 8.  
317 Halldorf, ”Avvisad och omfamnad: Idrott i den svenska Pingströrelsen 1940–1980”, 231–
232. 
318 Svenska Baptistsamfundet hade redan 1917–1918 startat juniorföreningar. En av de första 
ungdomsföreningarna startades av John Ongman i Örebro. Det nya med ungdomsföreningen 
1891 var att den samlade både manliga och kvinnliga deltagare. Lagergren, Framgångstid 
med dubbla förtecken, 40–42; Åqvist, Tro, frihet, gemenskap, 76; Red. Ungdomsarbetet I. 
MB. 20/6 1935, 2.  
319 Palmborg. Vårt arbetet bland barn och ungdom II. MB. 2/9 1954, 6.  
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man har skäl att förmoda, att dessa ungdomar förlorat respekten för kristen-
domen och vår andliga verksamhet.320 

Liksom tidigare antogs underhållning motverka det andliga syftet med verk-
samheten eftersom det ändå inte ledde till omvändelser. 

I förhållande till juniorföreningen kom emellertid andra uppfattningar till 
uttryck. Juniorföreningarna riktade sig till tonåringar mellan 12 och 18 år. På 
30-talet hade det, som framgick i förra kapitlet, funnits en utbredd kritik mot 
separata ungdomsföreningar vid sidan om den lokala församlingen, inte 
minst för att ”frälsta och ofrälsta ungdomar” där samlades i samma grupp.321 
Liknande kritik förekom i diskussionen under 50-talet, men en förskjutning 
började ske.322 

Det problem som juniorföreningarna skulle hantera var bland annat att 
församlingarnas reguljära ungdomsverksamhet och dess möten uppfattades 
som tråkiga i jämförelse med nöjeskulturen. 

Man kan också få höra det uttrycket av de ungdomar som sällan har bekantat 
sig med kristna ungdomsarbetet, att det ”är inget vidare”. De har den förutfat-
tade meningen, att det är ”tråkigt och träligt”, och därför befattar de sig ej 
med att lyssna till och efterkomma inbjudningarna att komma med i kristet 
ungdomsarbete.323 

Kontakten med den yngre ungdomen skulle därför upprättas genom att for-
men ändrades och anpassades till de yngre ungdomarnas smak. Underhåll-
ning skulle inkluderas för att möta de behov ungdomarna antogs ha.  

Och man kan inte bortse från att underhållningsmomentet har sitt berättigan-
de. Man kan ju inte begära, att yngre ofrälst ungdom ska ha samma intresse 
som medelålders eller äldre människor.324  

Det fanns en uppfattad skillnad mellan den vuxna och det ungdomliga ”in-
tresset”. Kontaktproblemet handlade alltså om att de yngre ungdomarnas 
kulturella preferenser hade formats av nöjeskulturen. De förändringar i form 
och innehåll som gjordes i relation till juniorverksamheten handlade om att 
möta uppfattningen om ”tråkighet” med underhållning, men på ett kristet 
sätt.  

De yngre ungdomarna kommer inte till våra föreningar och möten för att få 
andlig behållning utan för att träffa sina kamrater och ha roligt. Och låt dem 
har roligt – men på ett gudfruktigt sätt.325 

                               
320 Palmborg. Vårt arbete bland barn och ungdom I. MB. 26/8 1954, 6. 
321 Se ovan s 64–66.  
322 Palmborg. Vårt arbete bland barn och ungdom I. MB. 26/8 1954, 6; Johansson. Ungdoms-
verksamheten och avgörelsekravet. MB. 27/2 1958, 7.  
323 Lindblom. Några synpunkter på det kristna ungdomsarbetet. MB. 8/9 1955, 7, 12.  
324 Palmborg. Vårt arbete bland barn och ungdom II. MB. 2/9 1954, 6.  
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I en rekommendation om hur juniorverksamheten skulle läggas upp inklude-
ras därför ”förströelse” – ”men i rätta proportioner”.326  

Själva syftet med att förändra juniorföreningarna i denna riktning låg 
emellertid bortom nöjena. Tanken var fortfarande att fostra ungdomen så att 
”längtan och möjlighet till personlig frälsningsupplevelse” kom till stånd.327 
Det stora avståndet till ungdomen tvingade fram ett mer pragmatiskt förhåll-
ningssätt, där man gjorde avkall på den tidigare så dominerande skillnaden 
mellan nöjeslivet och församlingslivet. Den världslighet som tidigare för-
knippats med lek och underhållning förhandlades nu bort.328  

Denna förhållandevis genomgripande förändring i synen på nöjeslivet 
jämfört med 30-talet motiverades genom att anknyta till erfarenheter från 
missionen. I all missionsverksamhet ansågs det nödvändigt att upprätta kul-
turella anknytningspunkter med okända kulturer. Utan sådana kunde inte 
kontakt kunna skapas. 

Innan ofrälst ungdom kan vinnas, måste vi ha kontakt med dem. Metoden är 
densamma som när missionärer ger sig ut till hedningar. Innan de börjar för-
kunna ordet, har de hjälpt dem med sina sjukdomar och annat, och på så vis 
fått kontakt.329 

I missionen framställdes ofta helande av sjukdom som kontaktpunkten, i 
ungdomskulturen blev det underhållning.  

På 30-talet hade man uppfattat vanliga föreningsaktiviteter – lek, idrott 
och dans – som en maktsfär som utgjorde hinder för omvändelseupplevelser. 
På 50-talet blev underhållningsformen ett sätt att lösa kontaktproblemet. 

Läger som styrningsteknik för omvändelse 
Centralt anordnad lägerverksamhet var, som jag visat, ingen självklarhet på 
30-talet, men på 50-talet hade lägren i det närmaste blivit institutionalisera-
de.330 Den kontakt som skapades genom juniorföreningarnas regelbundna 
verksamhet skulle följas upp med omvändelse på lägren.331 Det var där man 

                                                                                                                             
325 Ibid. 
326 Fröding. Programmet för våra barn- och ungdomsmöten. MB. 7/1 1954, 1, 7-8.  
327 Hallin. Kampen om Stockholms ungdom. MB. 22/10 1953, 1, 7. Jfr också Johansson. Ung-
domsverksamheten och avgörelsekravet. MB. 27/2 1958, 7. 
328 Jfr Halldorf, ”Avvisad och omfamnad: Idrott i den svenska Pingströrelsen 1940–1980”, 
238, 242–243. Halldorf visar att liknande förhållningssätt till idrotten fanns inom den svenska 
Pingströrelsen men var av pragmatiska skäl borta på 70-talet. 
329 Stålhammar. Ungdomen och församlingen. MB. 1/10 1959, 7.  
330 Se ovan s 61–71. 
331 Ibid.; Red. Vår Ungdom. MB. 23/10 1951, 4; Hallin. Kampen om Stockholms ungdom. 
MB. 22/10 1953, 1, 7; Red. Intryck från riksungdomslägret. MB. 30/7 1959, 4.  
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nu såg ”ungdomars andliga behov och längtan bryta fram”.332 Detta innebar 
att omvändelserna relaterades till speciella platser och tider. Lägren var vis-
serligen en viktig del av församlingarnas ungdomsverksamhet, men de ar-
rangerades vid speciella tidpunkter och hade en speciell karaktär som skilde 
sig från juniorföreningens reguljära verksamhet. De specifika lägerupplevel-
ser förknippades inte minst med fredagskvällen, som oftast var den avslutan-
det kvällen. 

[P]å fredagskvällen kom som det brukar det andliga genombrottet. Det är 
som om ungdomarna själva skulle inrikta sig på denna kväll och spänna all 
sin förväntan till dess. Det blev tårar, rop, bekännelser och timslånga samtal i 
vissa fall långt in på natten. Och utan tvivel skedde det mycket i denna andli-
ga vårflod. En del lämnade sig åt Gud för första gången och andra invigde sig 
på nytt efter misslyckanden och nederlag. En del bad om Andens kraft och 
gåvor, medan andra sökte ljus och ledning för sina personliga livs- och ung-
domsproblem.333 

Det var alltså till läger som ungdomens andliga upplevelser och omvändelse 
relaterades snarare än till juniorföreningens samling i veckorna. Lägrens 
form stämde dessutom väl med uppfattningen av omvändelse som en emo-
tionellt stark upplevelse – samma uppfattning som hade gjort sig gällande på 
30-talet. 

Mot slutet av 50-talet hade den åldersgrupp som deltog blivit allt yngre 
vilket gjorde att ungdomslägren ”alltmer [fick] karaktären av juniorläger”.334 
Som en följd av det uppfattades de ha blivit allt ytligare vilket i sin tur för-
svårade omvändelseupplevelser.335 Det paradoxala var att lägren samtidigt 
var platsen där omvändelser fortfarande skedde. 

Juniorföreningen som styrningsteknik för moralisk fostran 
Som framgått var det inte bara MB som oroade sig över ungdomens nöjes-
kulturer. Det fanns ett samförstånd i samhället om att dessa verkade demora-
liserande på ungdomar, inte minst på den föreningslösa ungdomen. Staten 
införde därför ett antal ekonomiska åtgärder som skulle hjälpa samhällets 
föreningar i det ungdomsvårdande uppdraget. MB beskriver, förutom inrät-
tandet av en ungdomsinstruktör, både studiecirkelverksamheten och fritids-
gruppen som mycket viktiga för församlingarnas ungdomsverksamhet.336  

                               
332 Red. Vår ungdom. MB. 6/8 1953, 4. Jfr också Hallin. Kampen om Stockholms ungdom. 
MB. 22/10 1953, 1, 7. ”Oftast blir denna längtan på ett särskilt sätt utkristalliserad på vårt 
juniorläger.” 
333 Red. Intryck från riksungdomslägret. MB. 30/7 1959, 4.  
334 Ibid.  
335 Ibid. 
336 Sollerman. Intervju med ÖM:s nye ungdomssekreterare. MB. 7/1 1954, 5.  
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Som jag beskrivit ovan sammanföll tidpunkten för inrättandet av de eko-
nomiska bidragen i princip med förändringen av religionsfrihetslagstiftning-
en. Det som hände på 50-talet var att förening började bli liktydigt med de-
mokratisk förening. 

Juniorföreningarna kunde organiseras som fritidsgrupper för att vara be-
rättigade till statliga bidrag. Det var samhällets gemensamma uppfattning om 
hotet från nöjeskulturen som motiverade uppbärandet av bidrag till studie-
cirkelverksamheten och fritidsgrupper. Vad innebar det för ungdomsverk-
samheten att statens ungdomsvårdande uppgift blev en integrerad del av 
föreningarnas syfte? 

Studiecirklar och ett allmänt folkbildande uppdrag 
Statens stöd till studiecirkelverksamhet inkluderade även så kallade ung-
domscirklar. Syftet med bidragen var att stödja folkbildning för dem som 
inte kunde fortsätta på allmänna skolor. Det fanns en övertygelse om att 
folkets självfostran skulle generera kunskaper som kunde motverka nöjesli-
vets negativa påverkan utan inblandning av politiska ideologier eller religi-
on. Den styrande premissen för att få ta emot statens bidrag till verksamhe-
ten var att den svarade mot ungdomens egna behov och önskemål.337 Det var, 
som vistas ovan, ett självbildningsideal som var styrt av den enskilda indivi-
den, vilket skiljer sig från det ideal som exempelvis den tidiga baptismen 
kännetecknades av. Baptismen vårdade visserligen också ett slags självbild-
ningsideal, men det kom inte inifrån individen själv utan från ett kollektiv 
som relaterade till en gemensam norm utanför sig själv.338 Skillnaden mellan 
dessa två ideal var inget som orsakade diskussioner i MB. Studiecirkelarbe-
tet var på 50-talet redan erkänd i ungdomsverksamheten.  

Studiecirkelarbetet, som på de senare åren tagit en allt större omfattning även 
inom det kristna ungdomsarbetet, är ock av stor betydelse. Bibelstudie-, mu-
sik- och bokcirklar är inte alls att förakta i dagens kristna ungdomsarbete. Det 
är förmånligt att i så stor utsträckning som möjligt lägga upp studiecirkelar-
betet så, att man kan utnyttja statens ”nya giv” som ger statsbidrag till studie-
cirklar och fritidsgrupper.339 

MB förklarar att syftet med studiecirklar var att förbereda ungdomen för 
inträdet i ”fädernas stora uppgifter på olika områden i samhället”.340 Studie-
cirkelverksamheten kunde användas i ÖM:s ungdomsverksamhet eftersom 
det svarade mot det ungdomarna själva önskade och uppfattades därför som 
en möjlighet till lösning på kontaktproblemet.  

                               
337 Andersson. Vår ungdom och studieverksamheten. MB. 30/10 1952, 1, 7; Sollerman. Ung-
domsverksamheten i stöpsleven. MB. 30/4 1953, 1, 7, 8; Lindblom. Några synpunkter på det 
kristna ungdomsarbetet. MB. 8/9 1955, 7, 12. 
338 Larsson, De ”riktigt kristna”, deras ”wänner” och ”motståndare”, 323. 
339 Lindblom. Några synpunkter på det kristna ungdomsarbetet. MB. 8/9 1955, 7, 12.  
340 Lindblom. Några synpunkter på det kristna ungdomsarbetet. MB. 8/9 1955, 7, 12. 
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Studiecirkelarbetet inom ÖM hade ett brett och mångfacetterat utbud. 
Brevkurser inom olika bibliska områden som ”Orientering i Bibelns värld” 
eller ”Trons liv” blandades med såväl kurser i engelska som föreläsningar 
om Färöarna.341 Studiecirklarna svarade både mot de önskemål som fanns om 
kunskaper i den kristna tron och en allmänt bildande verksamhet. Det var 
enligt de riktlinjer som staten hade, liksom i linje med församlingens önske-
mål om fördjupning i den kristna tron. 

Vissa menade att juniorföreningarnas arbete behövde öppnas upp för mer 
än bara andlig vägledning. De kunde ge ”vägledning i de stora livs- och tros-
frågorna, men också i till exempel yrkesval och val av litteratur”.342 Försam-
lingarna uppmanades i MB därför att informera om olika yrkesgruppers an-
ställningsvillkor och andra ”värdefulla upplysningar”. Allt för att förbereda 
ungdomen för livet som vuxen. 

I en juniorförening i en mellansvensk stad hade man lagt upp sin verksamhet 
så, att man vid olika tillfällen bad representanter för skilda yrken att hälsa på i 
juniorföreningens möten och ge värdefulla upplysningar om sina respektive 
yrken, dessas anställningsvillkor o. dyl. Detta uppskattades särskilt av den 
äldre juniorungdomen.343 

Juniorföreningarna blev på så sätt en del av samhällets upplysning om yrkes-
livet. Det passade särskilt väl med de statliga direktiven om att föreningarnas 
verksamhet skulle styras av deltagarnas egna önskemål. 

Den skarpa skillnad mellan den troende gemenskapen och samhället ge-
nom betoningen av omvändelse som var synlig på 30-talet kom således inte 
till uttryck på samma sätt på 50-talet. ”Kristen ungdomsverksamhet är en av 
våra stora och härliga uppgifter just nu, en kärlekstjänst gentemot Gud till 
förmån för både ungdom och samhälle.”344 På 1930-talet omtalades samhälls-
nyttan av omvändelsen som en självklar, men sekundär, följd. Själva formen 
blev på 50-talet en del av den statliga fostran av ungdomen. De nya former 
som började användas av ÖM motiverades, precis som införandet av under-
hållning, med att lösa kontaktproblemet samtidigt som de var en del av sta-
tens ungdomsvårdande uppdrag. Ett uppdrag som gick ut på att fostra ung-
domarna så att inte nöjeslivet skulle demoralisera den unga generationen.  

Ungdomsverksamheten och fritidsgruppen 
Staten införde också ett bidrag till den så kallade ”fritidsgruppen”. Det var 
speciellt riktat till den föreningslösa ungdomen som var den grupp som hade 
pekats ut av nykterhetsutredningen som mest utsatt för nöjeslivets påverkan. 

                               
341 Sollerman. Ungdomsverksamheten i stöpsleven. MB. 30/4 1953, 1, 7, 8; Lindblom. Några 
synpunkter på det kristna ungdomsarbetet. MB. 8/9 1955, 7, 12. 
342 Lindblom. Några synpunkter på det kristna ungdomsarbetet. MB. 8/9 1955, 7, 12. 
343 Ibid.; Hallin. Kampen om Stockholms ungdom. MB. 22/10 1953, 1, 7.  
344 Lindblom. Några synpunkter på det kristna ungdomsarbetet. MB. 8/9 1955, 7, 12. 
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Att ta emot detta statliga bidrag uppfattades i MB inte som speciellt proble-
matiskt. Den beskrivning av ”fritidsgrupp” som staten använde sig av var 
snarlik den form av verksamhet som många juniorföreningar redan hade. 

Vårt juniorarbete, så som det är upplagt på de flesta platser, motsvarar i regel 
kraven på en fritidsgrupp. Vi kan alltså få ett ekonomiskt stöd, om vi redovi-
sar detta arbete under beteckningen fritidsgrupp.345  

Orsaken till att man inte behövde ändra var att en viss anpassning till rådan-
de omständigheter inom ungdomskulturen redan hade gjorts. I de fall där en 
befintlig juniorförening inte stämde överens med de av staten föreskrivna 
villkoren kunde det ekonomiska bidraget fungera som ett stöd till att nya 
fritidsgrupper startades. Den främsta motiveringen var återigen missiologisk.  

Det är ju en accepterad princip i missionsarbetet att först skapa anknytnings-
punkter på mera allmänna vägar för att sedan få folket att lyssna till evangeli-
et. Det blir alltmer klart, att vi står i en missionssituation, som mycket liknar 
den som är förhanden ute på de så kallade hednafälten. Det skulle säkerligen 
vara befruktande, om vi grepe oss an uppgiften i vår verksamhet utifrån den-
na realistiska syn på läget. Detta gäller i särskilt hög grad vårt ungdomsarbe-
te.346 

Juniorföreningen i formen av fritidsgrupp anknyter precis som studiecirkeln 
både till missionsteologi och till en samhällelig fostransdiskurs. Junior-
föreningarna relaterade till den statliga ungdomsvårdande uppgiften riktad 
till den föreningslösa ungdomen. Den skillnad som tidigare varit konstitue-
rande i juniorföreningen, den mellan kristen och världslig ungdom, blev nu 
framförallt en skillnad mellan den föreningsaktiva och den föreningslösa 
ungdomen.  

På 50-talet uppstod inga diskussioner i MB om bidraget till fritids-
gruppen. Det betraktades snarast som en förmån och möjlighet. Det var först 
1971 som bidraget diskuterades på allvar. Diskussionen uppstod i samband 
med att staten införde möjligheten att ta emot statliga bidrag till tros-
samfund, det så kallade SST-bidraget. Bidraget till fritidsgruppen blev en del 
av denna diskussion för att belysa den principiella skillnaden mellan olika 
typer av statliga bidrag. Det intressanta är hur bidraget till ungdom förändrar 
motivationen till statliga bidrag. Ytterligare en omständighet som gör det 
berättigat att ta in en senare diskussion kan vara att samma personer som 
motsatte sig SST-bidraget på 70-talet var med och tog emot fritidsbidraget 
på 50-talet.347 Diskussionen på 70-talet används här för att försöka förstå vad 
som gjorde det rimligt att ta emot statliga bidrag i det ena fallet och orimligt 

                               
345 Nilsson. Några ord om fritidsgruppen. MB. 5/4 1956, 8.  
346 Ibid. 
347 Nilsson. Samfundsstödet innebär helt nya bindningar till statsmakten. MB. 21/10 1971, 4.  
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i det andra. Vad var skälen som gjorde att bidragen till det ungdomsvårdande 
uppdraget inte diskuterades mer på 50-talet? 

Staten motiverade införandet av SST-bidraget med ”att öka förutsättning-
arna för ekonomiskt svaga församlingar att hålla lokaler samt erbjuda reli-
giös service i form av gudstjänster, själavård och liknande”.348 Bidraget  
skulle vara ett provisorium i väntan på resultatet av 1968 års utredning om 
relationen mellan stat och kyrka. Det var framförallt motiveringen ”religiös 
service” som en del personer inom ÖM uppfattade som problematisk. Man 
reagerade för det första på att bidraget skulle ges dem i egenskap av kristet 
trossamfund.349 Bidraget betraktades som ett stöd för att man hade en viss 
ideologi som staten ansåg det viktigt att stödja. Man var i egenskap av kristet 
samfund en del av den statliga servicen. I kontrast till detta menade man att 
staten skulle vara religiöst obunden. För det andra ansåg man att det var pro-
blematiskt att staten bredde ut sig alltmer i det svenska samhället och styrde 
över allt fler områden. Den kristna församlingen skulle sträva efter att stå fri 
från allt statligt stöd och inblandning. Man misstänkte att bidragen i fram-
tiden kunde bli betingande och förutsättningen för att få ta emot bidrag   
skulle avgöras av specifika idéer. Man befarade att den troende församling-
ens teologiska integritet kunde hotas.350 Men vad var enligt dem skillnaden 
mellan SST-bidraget och bidraget till fritidsgruppen? Det som skilde dem åt 
var att bidraget till fritidsgrupper på 50-talet uppfattades som ett generellt 
bidrag till alla typer av föreningar oavsett ideologi. Medan SST-bidraget 
gavs för att man hade en specifik ideologi, i detta fall kristen ideologi som 
ansågs värd att premiera. 

Oron för ungdomarnas karaktär delades av ÖM samtidigt som man ansåg 
att staten hade ett specifikt ansvar för deras fostran.  

Likaväl som vi hävdar att församlingen har ett unikt kompetensområde, som 
staten inte ska blanda sig i, likaväl tillerkänner vi staten ett primärt ansvar för 
till exempel undervisning, sjukvård, åldrings- och ungdomsvård. Den kristna 
församlingen har i alla tider efter råd och lägenhet sökt möta människans be-
hov i dessa avseenden. Länge var kyrkan ensam om att driva skolor och soci-
al hjälpverksamhet, men vi känner inte som vår uppgift att monopolisera des-
sa sektorer för vår egen räkning. Tvärtom anser vi att detta är uppgifter som 
alla människor i samhället bör ta ett gemensamt ansvar för.351 

                               
348 Deminger, Kejsarens pengar och Guds. Utredningens motivering citeras i förordet. I denna 
statliga utredning om SST-bidraget och i beslutet omtalas även frikyrkliga samfund som 
trossamfund, men de var organiserade som ideella föreningar. Begreppet trossamfund använ-
des för att skilja dem från andra ideella föreningar. Det var först 1998 som en lag kom där 
även frikyrkor kunde förstås som trossamfund i juridisk mening. Lag om trossamfund –
1998:1593 
349 Trossamfund hade sammansmält med ideell förening som organisationsform. För att vara 
rättssubjekt var den frikyrkliga församlingen tvingad att organisera sig som förening. 
350 Deminger, Kejsarens pengar och Guds, 64–66. 
351 Nilsson. Det finns olika typer av bidrag. MB. 18/11 1971, 4.  
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Ett sätt att förstå denna till synes motsägelsefulla hållning inom ÖM är att 
utgå från idén om en arbetsdelning i samhället, där man såg ungdomen och 
vissa andra grupper som tillhörande det allmänna medan frågan om religion 
skulle hållas fri från statlig inblandning.  

Denna hållning fick teologiska implikationer, vilket visas av diskussionen 
om den så kallade frikyrkoprincipen. Man diskuterade två olika tolkningar 
av principen. Den ena tolkningslinjen menade att frikyrkan kännetecknades 
av att den la tonvikten på den personliga upplevelsen av omvändelse och 
väckelse.352 Fri syftade på den andliga friheten, det spontana och genuina i 
kontrast till det styrda. 

När väckelsen bröt fram på 1800-talet exempelvis så var denna väckelse helt 
fri från politik av något slag. Det primära var väckelsen och människans per-
sonliga upplevelse av frälsning. Man frågade inte så mycket efter det stats-
bundna i kyrkosystemet utan fastmer efter det andligt bundna. Det primära 
var frälsningen av nåd, livet i Kristus och Anden. Statskyrkan hade inte rum 
för denna livsrörelse. Väckelsen gick då utanför kyrkans murar och så skapa-
des friförsamlingen.353 

Den andra tolkningslinjen hävdade att fri refererar till en teologiskt motive-
rad frihet från makten.354 1800-talets väckelse handlade enligt företrädarna 
för den linjen inte bara om andlig frihet utan också om politisk.  

Vad gäller 1800-talets väckelsehistoria i Sverige så var det självfallet inte så 
att det bara var en andlig bundenhet man ville frigöras ifrån. Konventikel-
plakat, länsman, landsförvisning och fängelse på vatten och bröd talar sitt 
tydliga språk om att man på ett brutalt sätt konfronterades med statens enga-
gemang i religionen. Man kämpade för religionsfrihet med en imponerande 
både intensitet och kunnighet och väckte därmed en internationell opinion till 
liv som tvingade den svenska staten till frontförkortning.355 

Det första tolkningslinjen, där fri förstås som en andlig frihet, kan även upp-
fattas som ett pragmatiskt förhållningssätt, det vill säga alla medel – ekono-
miska, kulturella, politiska etcetera – som kunde främja väckelsen var väl-
komna. Den andra tolkningslinjen, däremot, var inte pragmatisk utan såg 
med oro på att SST-bidraget förändrade relationen till staten. Man fruktade 
ur den synvinkeln att en sådan bidragsform skulle innebära något nytt för 
frikyrkan i dess ideologiska förhållande till staten.356 Den frihet från makten 
som varit konstituerande för frikyrkan enligt denna tolkningslinje skulle nu i 

                               
352 Götestam. Det integrerar oss inte i statsapparaten. MB. 28/10 1971, ,4, 14.  
353 Ibid. För mer om frikyrkans betoning av det spontana och känslomässiga se, Halldorf, 
”Evangelicals, practices, and the univocity of Being: Avoiding the pitfalls of Gnosticism.” 
354 Deminger. Svensk veckotidning och de statliga bidragen. MB. 17/6 1971, 4; Deminger. 
Sätt in bidragen i dess rätta sammanhang. MB. 9/12 1971, 4.  
355 Deminger. Sätt in bidragen i dess rätta sammanhang. MB. 9/12 1971, 4.  
356 Deminger. Svensk veckotidning och de statliga bidragen. MB. 17/6 1971, 4 
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stället bli ett inordnande och potentiellt beroende. Det intressanta för denna 
undersökning är att även företrädarna för denna mer skeptiska tolkningslinje 
använde olika kriterier för sin hållning till SST-bidraget respektive bidraget 
till fritidsgruppen. Det statliga bidraget till fritidsgruppen gavs för det all-
männa uppdraget att fostra ungdomen. Det var något som samhället hade 
gemensamt ansvar för. Ungdomen tillhörde så att säga staten och inte 
primärt församlingen, medan frikyrkans ideologi var något som konstituera-
de dess självständighet, den skulle inte bli en del av staten. 

Dessa i diskussionen operativa distinktioner tycks indikera att det redan 
på 50-talet fanns andra teologiska motiv för att bedriva ungdomsverksamhet 
än den på 30-talet dominerande föreställningen om omvändelse som det 
primära syftet. Ungdomsverksamheten hade genom juniorföreningen blivit 
en aktiv del av samhällets fostran för att hindra nöjeskulturens negativa på-
verkan. Det tycks som om man inom ÖM föreställde sig att ungdomarnas 
moraliska fostran var ett ansvar för staten. Juniorföreningens verksamhet 
hade blivit en styrningsteknik för ungdomens fostran snarare än för omvän-
delse. 

Omvändelse, ungdom och moral 
Den personliga omvändelsen var på 30-talet den konstituerande skillnaden 
mellan kristen ungdom och världslig ungdom. De moraliska föreställningar-
na var visserligen gemensamma i samhället, men vägen till att uppnå dem 
var en annan. Det krävdes omvändelse. Men hur uttrycks en skillnad mellan 
en frikyrklig församling och samhället när juniorföreningen inordnas i sta-
tens ungdomsvårdande uppdrag? Det är detta område som jag nu ska analy-
sera.  

Omvändelsen som skillnaden gentemot samhället? 
Enligt Westin var ett av de kännetecknande dragen för en frikyrklig försam-
ling att de hade lämnat ”det hedniska levnadssättet”.357 De som kommit till 
tro förväntades helt enkelt omfatta en annan moral. I MB på 50-talet betydde 
det emellertid inte moralism utan ska snarast förstås som ett självklart kon-
kret uttryck för en människa som blivit omvänd.  

Människan är då en kristen inte för det att hon slutat upp med det ena eller 
det andra. Men hon är en kristen och därför slutar hon röka, supa, dansa, 
svärja, leva med i nöjeslivet, flirta, flabba, kläda sig pråligt och utmanande 
o.s.v. Sådant passar henne inte, hon har fått andra ideal.358 

                               
357 Se ovan s 17. 
358 Magnusson. Hur ska det bli med de unga?. MB. 10/11 1955, 1, 12. Betoning original. 
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Moralen i sig stod inte i centrum, den var ett tecken på att en sann omvän-
delse hade inträffat. Omvändelsen kom således alltid före en förändrad mo-
ral. Ifrågasättandet av det som uppfattades som en tveksam moral handlande 
inte först och främst om en omoralisk livsstil utan om tveksamhet huruvida 
omvändelseupplevelsen hade eller inte hade inneburit en genomgripande 
förändring av människan.  

De har börjat tillämpa det på sådana ting som pråliga eller utmanande kläde-
dräkter eller flabbigt uppträdande, de har börjat dragas till det världsliga nö-
jeslivet, de har avancerat mot gränsen till det moraliskt orätta och från kristen 
synpunkt otillåtna, de har börjat ge rum för världens ande, deras inre värld 
har besmittats, Guds Ande har trängts undan, de har förlorat kraften att uppe-
hålla det kristna livets moraliska standard.359 

Den skillnad som uttrycktes mellan församling och samhället handlade vis-
serligen i hög grad om församlingens moraliska renhet, men en sådan renhet 
betraktades likväl inte oavhängig den mer grundläggande föreställningen om 
församlingen som en troende gemenskap av personligt omvända männi-
skor.360 Det var den personliga omvändelsen som utgjorde skillnaden. Det 
yttre och det inre ansågs hänga ihop genom att det yttre var ett tecken på det 
inre.  

Teologen Owe Kennerberg har undersökt hur den så kallade församlings-
tukten skapade och upprätthöll skillnaden mellan den frikyrkliga församling-
en och världen under senare delen av 1800-talet. Han har visat att motivatio-
nen för uteslutning i frikyrkliga församlingar oftast speglade samhällets mo-
raliska värderingar. ”[S]å länge något fördömdes av den allmänna opinionen 
var det skäl för församlingarna att bedriva församlingstukt i detta samman-
hang.”361 Det fanns en hög grad av konsensus om den moraliska grunden i 
det svenska samhället. Kennerberg menar därför att det varken var bibliska 
eller teologiska föreställningar som i första hand motiverade uteslutningar. 
Uteslutningspraxisen skedde snarare mot bakgrund av församlingens vilja att 
uttrycka moralisk renhet. Det vill säga den troende gemenskapen skulle vara 
en grupp i samhället som på ett exemplariskt sätt upprätthöll samhällets  
gemensamma moraliska föreställningar. Han visar också att motiveringarna 
till uteslutningarna ändras i takt med att värderingarna i samhället också 
förskjuts. De frikyrkliga församlingarna uppträdde kort sagt som försvarare 
av den allmänna fostransdiskursen.  

Detta är möjligen inte så märkligt då en kristen referensram dominerade 
det offentliga rummet. Vilka andra moraliska värderingar skulle kunnat ut-
göra grund för församlingstukt i ett samhälle där en kristen moral redan för-

                               
359 Ibid. Betoning original. 
360 Kennerberg, Innanför eller utanför, 310.  
361 Ibid., 309. 
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utsattes? Frågan är varför församlingar med en stark betoning på särart så 
otvunget följde samhällets moraliska föreställningar. 

Oavsett det allmänna svaret på den frågan kan man i detta sammanhang 
konstatera att det var samhällets gemensamma oro över moralen som moti-
verade att juniorföreningarna blev den kontaktyta som skulle möjliggöra 
omvändelser. Juniorföreningens syfte var att fostra ungdomen så att ”längtan 
och möjlighet till personlig frälsningsupplevelse” kom till stånd.362 Delaktig-
heten i samhällets moraliska fostran av ungdomarna blev lösningen på kon-
taktproblemet som förutsatte att det fanns ett samförstånd i samhället om 
vilka moraliska föreställningar som var önskvärda.  

I och med detta inleds en process där omvändelse och moral skiljs åt. 
Tvärtemot idén om moralen som ett yttre tecken på en inre omvändelse så 
uppfattades moralen genom juniorföreningen som uttryck för en gemensam 
samhällsmoral som man kunde fostras till – oavsett om man var omvänd 
eller ej. Detta medförde också att den teologiska förståelsen av omvändelsen 
förändrades. Juniorföreningarna blev både en styrningsteknik för att lösa 
kontaktproblemet och en styrningsteknik för en allmän moralisk fostran.  

Omvändelse, ungdomsverksamhet och församling 
I mitten av 50-talet presenterades en undersökning i MB som visade att flest 
omvändelser skedde i ungdomsåren. Man drog slutsatsen att ungdomar var 
speciellt mottagliga för personlig omvändelse. Detta konstaterades samtidigt 
som man uppmärksammade att färre antal ungdomar tycktes bli omvända i 
samband med församlingens reguljära ungdomsverksamhet. De omvändel-
seupplevelser som gjordes förknippades primärt, som tidigare noterats, med 
läger. Juniorföreningarnas verksamhet hade börjat förknippas med statens 
ungdomsvårdande uppdrag med följd att fostran och omvändelse hade börjat 
separeras.  

När moralen skildes från omvändelsen blev omvändelsen i stället först 
och främst etablerad som en känslomässig upplevelse. Förståelsen av om-
vändelsen som en personlig, fullständig, daterbar och emotionell erfarenhet 
var densamma som på 30-talet, och målet för församlingens verksamhet på 
50-talet var därför kongenialt med att föra ungdomar till ”verkliga andliga 
upplevelser”.363 Omvändelsen handlade om att ”mottaga Jesus Kristus som 
sin personlige frälsare” och sattes i samband med verkliga ”andeutgjutelser” 

                               
362 Hallin. Kampen om Stockholms ungdom. MB. 22/10 1953, 1, 7.  
363 Mårdstam. Ungdomsarbetet i blickpunkten. MB. 2/6 1955, 1, 12; Lindblom. Några syn-
punkter på det kristna ungdomsarbetet. MB. 8/9 1955, 7, 12. Jag har på ett annat ställe argu-
menterat på ett liknande sätt se, Wenell, ”Scattered conversion? Youth, Free Church, and the 
Swedish welfare state.” 



 95

och ”väckelser”.364 Den enskilde sattes i en annan position till det som ”hör 
världen till”, men detta förstods på 50-talet inte som om en negativ inställ-
ning till världen utan som en ”positiv inställning till det som är rent, heligt 
och Gud behagligt. Då blir det ej rum i hennes liv för det världsliga, lusten 
därtill är borta”.365 Omvändelsen antogs alltså förändra människan i grunden 
och möjliggör ett annat förhållande till världen.  

Det daterbara, fullständiga och emotionella blev den konstituerande skill-
naden mot samhället parallellt med att omvändelsen hade blivit frikopplad 
från de självklara moraliska konsekvenserna. Den radikala skillnaden som 
omvändelsen innebar blev därmed primärt detsamma som en känslomässig 
upplevelse. Detta visade sig också i att det fanns röster som hävdade att den 
personliga tron var det väsentliga, inte kopplingen till det som benämns ”be-
teendemönstren”, det vill säga moralisk förbättring. 

Månne detta icke till stor del beror på det numera så ofta förekommande talet 
om hur litet värde de så kallade beteendemönstren har för det kristna livet. 
Gång på gång har det också från kristet ungdomsledarhåll kastats ut, att vissa 
beteenden betyder ingenting, huvudfrågan är vårt personliga förhållande till 
Gud.366  

På 30-talet hade moralen setts som ett självklart tecken på omvändelsen. På 
50-talet var ordningen förändrad och den personliga tron och beteendemöns-
ter var inte nödvändigtvis direkt relaterade.  

Beskrivningen av och lösningen på den så kallade ”ungdomsfrågan” var 
samhället och ÖM överens om. Juniorföreningen, genom dess studiecirkel-
verksamhet och fritidsgrupper, blev en del av statens styrning för det ung-
domsvårdande uppdraget som ÖM utan vidare kunde ställa upp på. Samti-
digt var det just dessa värderingar som de framväxande ungdomskulturerna 
höll på att utmana. Den skillnad som omvändelsen antogs innebära handlade 
alltså i stället om emotioner. Ett av de problem man på 50-talet framställde 
som det allvarligaste var jazzen, vilket är logiskt utifrån det ovan konstatera-
de. Jazzen hotade omvändelsen eftersom den på ett så tydligt sätt tilltalade 
känslan och eftersom den tilltalade känslan var den även ett hot mot moralen 
och i förlängningen samhället. 

Hotet från nöjeslivet: Jazz och sex 
Jazzen blev aktuell i diskussionerna om ungdom och församling på 50-talet. 
På 40-talet började diskussionen i samhället avta, men blev i MB först aktu-

                               
364 Lindblom. Några synpunkter på det kristna ungdomsarbetet. MB. 8/9 1955, 7, 12; Mag-
nusson. Hur ska det bli med de unga?. MB. 10/11 1955, 1, 12; Lithell. Vad ska vi göra med 
ungdomen. MB. 15/4 1954, 7, 8.  
365 Magnusson. Hur ska det bli med de unga?. MB. 10/11 1955, 1, 12 
366 Ibid.  
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ell på 50-talet.367 Den återkom i perioder under 50-talet. Besläktade argument 
användes på 60- och 70-talen i förhållande till pop- och rockmusiken. Dis-
kussionerna i MB utlöstes av att jazzen introducerades som gudstjänstmusik. 
Jazzen hindrade den väckelsestämning som man knöt till omvändelsen. Jaz-
zen blev alltså ett problem som gällde tiden före omvändelsen. 

Huvudproblemet med jazzen ansågs vara den yttre formen, som man me-
nade tilltalade de lägre drifterna i människan. Genealogiskt relaterar det till 
30-talets föreställningar om idrott, bio och nöjeslivet. Faran med jazzen var 
de kännetecknande rytmerna och harmonierna. I MB var det framförallt två 
saker som förknippades med jazzen, dels dess ursprung i New Orleans bor-
dellkvarter, dels att den uppfattades som ”negermusik”.368 Formen antogs 
korrespondera med ursprunget.  

Helt naturligt anpassades musikens karaktär efter omständigheterna och på 
detta sätt utvecklades den musik, som i sina inneboende rytmer och klanger 
har sitt sexuella särmärke. 369  

Genom att använda jazzen riskerade man enligt denna föreställning att ham-
na i kontakt med den ursprungliga bordellkontexten. Formen uppfattades 
skapa sexuell upphetsning. ”Man berusades av dess rytmer och trodde, att 
här bultade det ofördärvade blodets puls i musikens ursprungsform.”370 Jaz-
zen blev därför ett hot mot ungdomen som inte hade upparbetat en mot-
ståndskraft mot dess rytmer. ”Jazzens rytm har en snärjande kraft på unga 
människor, som ännu ej hunnit nå den förnufts- och känslomässiga mognad, 
som är nödvändig för bedömning av jazzens skadliga verkan.”371  

I MB blev jazzens relation till sex speciellt uppmärksammad. Sexualiteten 
framställdes som en enormt stark makt som kunde styra människan. Att tyg-
la den utgjorde en slags grund för en god moral.  

Det ohämmade sexuallivet undergräver viljeliv och känsloliv. Den sexuellt 
lössläppta människan blir oftast slapp, håglös och initiativfattig. Inte ens de 
religiösa värdena förmår helt engagera henne. Livets skönhetssyner går henne 
förbi och in i tillvarons centrum, fram till livets träd, når hon sällan.372 

Om sexualiteten fick fritt spelrum skulle moralen på andra områden också 
vara hotad. Sex beskrevs som en djup drift, men som skilde sig från andra 
mänskliga drifter eftersom den kunde formas och styras. 

                               
367 För en beskrivning av diskussionerna i samhället om jazzen se Fornäs, Moderna männi-
skor, 193–292. 
368 Sandborn. Jazzen och de kristna ungdomarna. MB. 21/4 1955, 7; Johansson. Musik på 
avvägar. MB. 9/1 1958, 7, 8; Svanström. Jazz i kyrkan. MB. 30/1 1958, 7, 11.  
369 Sandborn. Jazzen och de kristna ungdomarna. MB. 21/4 1955, 7 
370 Johansson. Musik på avvägar. MB. 9/1 1958, 7, 8 
371 Svanström. Jazz i kyrkan. MB. 30/1 1958, 7, 11. 
372 Ibid.  
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Hjärtats och lungornas funktioner kan människan icke med sin vilja bestäm-
ma över, men sexuallivet är mycket nära sammankopplat med människans 
viljeliv. Sexuallivet kan kontrolleras och bör kontrolleras.373 

Det fanns i MB helt enkelt en självklar relation mellan att kunna hantera den 
djupa sexuella driften och förmågan att kunna handskas med andra moralis-
ka frågor. En god karaktär på det sexuella området gav möjlighet till en bra 
allmän karaktär.  

En av de viktigaste pedagogiska faktorerna i samband med ungdomens fost-
ran är kampen för sexuell renhet och moraliska ideal. Ur denna kamp växer 
personligheten fram, tar form och vinner stadga och moralisk hållning och 
kvalité.374 

Ett viljelöst sexualliv formade en människa utan moralisk stadga. Sådana 
människor ansågs sakna förmågan att ställa de djupare frågorna i livet, till 
vilka omvändelsen hörde. Genom relationen mellan sex, jazz och moral blev 
jazzen med andra ord ett hot mot omvändelseupplevelsen. Jazzens relation 
till det lägre driftslivet förmodades forma en moral som i värsta fall omöjlig-
gjorde omvändelseupplevelsen. Både jazzen och omvändelsen tilltalade 
känslan men på olika nivåer. Jazzen riskerade också att förhindra den mora-
liska stadga som omvändelsen antogs leda till. Kampen mot jazzen och nö-
jeslivet handlade alltså inte om sex i sig utan om möjligheten att göra en 
personlig omvändelseupplevelse.  

Det dominerande perspektivet i MB var att användningen av jazz i guds-
tjänsten innebar att bjuda in en makt som hindrade ett moraliskt formande, 
omvändelseupplevelser och även ett liv i sann omvändelse. ”Gudstjänsterna 
blir förytligade genom sådant lätt gods och får snarare något av andlig kaba-
ré över sig än verklig väckelsestämning.”375  

Omvändelse och moral skiljs åt 
På 50-talet började omvändelse och moral att skiljas åt på ett nytt sätt. Den 
livsstil som förväntades förknippades inte längre direkt med den personliga 
omvändelsen. Den hamnade inom ramen för en gemensam kristen sam-
hällsmoral. Rädslan från både samhälle och frikyrka var att ungdomar inte 
skulle bli väl anpassade till vuxensamhällets krav. Moralen blev snarast för-
utsättningen som skulle möjliggöra emotionella omvändelseupplevelser, 
vilket också kampen med den framväxande populärkulturen visar. Jazzens 
eggande rytmer blev ett hot mot ungdomen eftersom den tilltalade känslan 

                               
373 Red. Ungdom och renhet. MB. 22 okt 1953, 4. 
374Ibid.; Liknande idéer fanns också på tidigt 40-tal, se Sollerman. Kristen ungdom och mo-
dernt badliv. MB. 3/7 1941, 5, 6. 
375 -n. Ett inlägg: Jazz eller andlig musik?. MB. 13/10 1949, 6. 
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vilket i sin tur hotade det moraliska formandet och försvårade omvändelse-
upplevelser.  

Kennerberg har visat att det var samhällets moraliska diskurs som styrde 
vad som var godkänt och icke godkänt i frikyrkoförsamlingarna. Försam-
lingstukten blev därför sättet för den troende gemenskapen att etablera den 
skillnad som var en del av en frikyrklig självförståelse. Det som förändrades 
på 50-talet var att juniorföreningarna inordnades i statens styrning. i stället 
för att vara en del av församlingarnas direkta arbete för omvändelse blev 
syftet med juniorföreningen att lösa kontaktproblemet, som var en förbere-
delse för omvändelse. Man blev via en sorts ”bakväg” alltså delaktig i det 
omgivande samhällets fostransdiskurs. Den personliga omvändelsen kom å 
andra sidan att förknippas med en fullständig och daterbar känslomässig 
upplevelse utan nödvändig relation till en moralisk fostran.  

Kennerberg konstaterar att frikyrkan gått från tydliga gränser till inga 
gränser, från en tydlig frikyrka till en mer folkkyrkoliknande hållning där 
individens fostran och själavård står i centrum.376 Det sker en förskjutning 
från gemenskapen till individen. Betoningen av individen är enligt Trägårdh 
ett kännetecknade drag i den svenska statsindividualismen. Följaktligen är 
det också rimligt att tolka denna förändring som en följd av den allmänna 
tendensen i det svenska samhället där individen får allt större utrymme på 
bekostnad av konkurrerande kollektiva identiteter. Detta får konsekvenser 
för ÖM:s teologiska föreställningar om troende gemenskap. Det är inte läng-
re församlingen som troende gemenskap som ska igenkänna en människa 
som kristen utan den enskilde själv. Denna omförhandling är begriplig efter-
som frikyrkan var en del i samhällets styrning genom ”självfostran”.  

Processen där moralen separerades från omvändelsen understryks ytterli-
gare av den problembild som relaterades till ungdom senare på 60-talet. Mo-
raliska föreställningar hålls kvar trots att dessa inte kan motiveras utifrån 
omvändelsen.  

Ingen samhällsgrupp kan fritagas från ansvar för den rådande situationen. 
Den kristna etikens syfte är att väcka och leda människan till en djupare och 
rikare mänsklighet, till ett personlighetsliv, som har sitt upphov i Gud.377 

Tidigare var tilltalet i de olika livsstilsfrågorna riktat till de kristna ungdo-
marna efter omvändelsen, nu blev det en kristen moral för alla. Det moralis-
ka formandet kommer i relation till ungdom före omvändelsen för att möj-
liggöra en sådan och inte som en följd av en specifik omvändelseupplevelse. 

                               
376 Kennerberg, Innanför eller utanför, 319–323, 332–341. 
377 Red. Debatt kring frågan om statsbidrag. MB. 19/3 1964, 7.  
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Sammanfattning 
Den förändrade relationen mellan ungdomsverksamheten och samhället syn-
liggjordes genom två olika processer som sammanföll tidsmässigt. Den för-
sta processen handlade om att staten ville stödja föreningarna i samhället så 
att de kunde hindra den framväxande tonårsmarknaden. De införde bidrag 
som skulle hjälpa föreningarna att ordna aktiviteter efter ungdomens eget 
önskemål. Inte minst för den så kallade föreningslösa ungdomen. Den andra 
processen innebar att ÖM:s församlingar uppfattade sig ha kommit för långt 
från ungdomarna så att de inte längre kom i kontakt med församlingarna och 
blev omvända. Avståndet förklarades med att nöjeskulturen skapat en ung-
domlig smak som gjorde att den frikyrkliga ungdomsverksamheten framstod 
som tråkig. Detta beskrivs som kontaktproblemet. 

Lösningen på kontaktproblemet blev att juniorföreningen ändrade form. 
Den inkluderade nu också ”gudfruktig underhållning” för att samla både 
troende och icke-troende ungdom. Förändringen motiverades missionsteolo-
giskt med att mötet med nya kulturer alltid innebar att söka kulturella förut-
sättningar för kontakt. I ungdomskulturen ansågs förutsättningen vara en viss 
grad av underhållning. Genom denna underhållning skulle kontakt skapas så 
att ungdomen förbereddes för omvändelsen. De här förändringarna innebar 
att relationen mellan omvändelsen och moralen omförhandlades. 

Eftersom juniorföreningarna nu hade andra former kunde de rapporteras 
som ”fritidsgrupper” till staten och generera ekonomiska bidrag, men det 
skedde till priset av att de inordnades i det statliga ungdomsvårdande upp-
draget. Juniorföreningen blev styrningsteknik i samhällets fostransdiskurs. På 
50-talet uppfattades det inte som problematiskt i MB.  

Det var den yngre ungdomen i juniorföreningarna som var svårast att 
komma i kontakt med och därför ändrades formerna. Styrningsteknikerna för 
omvändelsen blev lägerverksamheter och ungdomsföreningar. Ungdomsfö-
reningen riktade sig till den äldre ungdomen och skulle inte anpassas. Den 
hade fortfarande omvändelse som främsta mål. Lägerverksamheten tycktes 
vara speciellt lämpad för personlig omvändelse av en daterbar och emotio-
nell karaktär. Den rätta moralen antogs bara vara möjlig efter en omvändel-
seupplevelse. Det är mot den bakgrunden som kampen med jazzen blir be-
griplig. Det var jazzens känslomässiga tilltal till de lägre instinkterna, det 
gällde inte minst hur den förknippades med sex, som uppfattades som ett hot 
mot omvändelsen. 

Omvändelsen och moralen gick skilda vägar när moralen placerades som 
en samhällelig angelägenhet. Detta skilde 50-talet från 30-talet då moralen 
visserligen också hade varit gemensam men vägen dit var en annan.  
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4. 1980-tal: Styrning genom det kristna 
alternativet 

I skiftet mellan 70-talet och 80-talet tappade Örebromissionens barn- och 
ungdomsarbete tappat drygt en femtedel av alla sina deltagare. Detta faktum 
präglade diskussionerna i början av 80-talet, men det var inte bara frågan om 
ett minskat deltagarantal som diskuterades, man skönjer också en uppfatt-
ning om att ungdomsverksamheten hade hamnat vid sidan av församlingen.  

Under 70-talet var det stort fokus på det så kallade familjearbetet. Det ar-
betet hade växt fram som en följd av kritik mot att verksamheten delade upp 
ungdom och vuxna. Familjearbetet hade inriktat sig på familjen som helhet. 
De farhågor om uppdelad församling som hade uttryckts på 30-talet besan-
nades i viss utsträckning på 80-talet.  

I båda de perioder jag hittills undersökt har frågan om ungdomens fritid 
varit ett problem. Detta gäller också 80-talet. Fritiden utgör emellertid inte 
samma sorts bekymmer i varje tid. Problemet på 80-talet var att fritiden gav 
allt större utrymme för konsumtion av de så kallade kommersialiserade ung-
domskulturerna. Man var nu inte längre skeptisk till ungdomars kultur i all-
mänhet utan endast dess kommersiella yttringar. Det gällde till exempel 
hårdrock, videofilmer och diskotek. För att hindra den kommersialiserade 
kulturens utbredning gav staten stöd till olika former av föreningsstyrda fri-
tidsaktiviteter.  

Den kristna ungdomens relation till fritiden och fritidsaktiviteterna är 
även på 80-talet föremål för diskussioner i MB. Uppgiften i detta kapitel är 
att analysera vilka teologiska föreställningar som gör det möjligt att tala om 
kristen ungdom inom ramen för ungdomsverksamheten som en fritidsaktivi-
tet. 

Fritidsdiskursen och ungdomskulturernas 
kommersialisering 
Min beskrivning av det svenska samhällets offentliga syn på ungdomen 
kommer att ske i två steg. Det första avsnittet ägnas åt att visa hur staten 
ville styra fritiden genom föreningsdrivna verksamheter av kulturell karaktär 
med syftet att hindra utbredningen av en framväxande kommersiell ung-
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domskultur. Det andra avsnittet ägnas åt att ringa in varför den kommersiali-
serade kulturen framstod som ett hot mot ungdomen.  

Föreningarna i kampen om fritiden 
I en statlig utredning från början av 80-talet beskrivs ungdomstiden som en 
urskiljbar del av livet – en tid mellan barndomens trygghet och vuxenlivets 
etablering. Det mest kännetecknande draget för ungdomar var elasticitet och 
formbarhet. Värderingar och livsstil ansågs inte ha formats färdigt, ”ungdo-
men blir installerad som ett långvarigt tillstånd av ofärdighet, omyndighet 
och omognad mellan barndom och vuxenhet”.378 Under decenniets början 
fanns en stark reaktion mot vad som uppfattades som 70-talets slapphet och 
normlöshet. 70-talets ”flumpedagogik” i skolan sågs som speciellt problema-
tisk.379 Det fanns i relation till detta en utbredd oro över huruvida hemmen 
och skolan verkligen skulle kunna överföra de nödvändiga normerna.380 Rös-
ter höjdes om gränssättning och att högre krav borde ställas på ungdomar-
na.381  

Fritiden var i första hand tidsutrymmet mellan skolan och hemmet och det 
var en tid som ungdomarna själva förfogade över. Det var på fritiden som de 
kommersialiserade ungdomskulturerna alltmer verkade breda ut sig. Staten 
initierade därför flera kampanjer under början av 80-talet för att motverka 
det. Målet var att etablera normer och värderingar för att förhindra den befa-
rade normupplösning som förbands med det kommersiella inslaget i kultu-
rerna. Statliga initiativ angående fritiden var, som vi tidigare sett, inte något 
nytt men anledningen till – och objekten för – initiativen hade skiftat. Från 
50-talet och framåt var det den föreningslösa ungdomen som framförallt stod 
i centrum för statens satsningar. På 1960- och 70-talen hade idrotts- och 
friluftsaktiviteter varit de mest understödda.382 Eftersom det nu var den 
kommersialiserade ungdomskulturen som ansågs hotande kanaliserades de 
statliga bidragen genom kreativa fritidsaktiviteter som musik, drama och 
andra konstnärliga aktiviteter.383  

Bidragen gavs i förebyggande syfte och företrädesvis till föreningar, bara 
i undantagsfall kommunala organisationer. Även på 80-talet var således fö-
reningarna den styrningsteknik staten använde för det fostrande uppdraget. 
Syftet var att främja människors ”aktiva deltagande i samhällslivet”. Nyckel-
orden för föreningsaktiviteterna var integrering och delaktighet, vilket i 
praktiken betydde att deltagande i föreningsverksamhet skulle komplettera 

                               
378 Ej till salu, 46. 
379 Sahlin, Ungdomsprojekt, 47. 
380 Sernhede, Ungdomskulturen och de andra, 139. 
381 Sahlin, Ungdomsprojekt, 47–49. 
382 Sernhede, Ungdomskulturen och de andra, 207. 
383 Sahlin, Ungdomsprojekt, 36–45. 
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hemmets och skolans fostran.384 Det var därmed avgörande att föreningarna 
delade den rådande synen på värderingar, eftersom de genom delaktighet och 
integrering själva skulle bidra till samhället på områden där det fanns be-
hov.385 För staten var det således ett mål i sig att åstadkomma ett stort före-
ningsliv i samhället.  

Synen på föreningarna liknade 50-talets, det var staten som utgjorde den 
samlande gemenskapen och normgivaren. Staten företrädde, garanterade och 
samlade de allmänna värderingarna för alla i samhället. Det var dessa ge-
mensamma värderingar som skulle fostras fram genom delaktighet i före-
ningslivet. Statens styrning kom så att säga till uttryck genom föreningarna, 
och det hot som skulle avvärjas kom alltså från den kommersialiserade ung-
domskulturen. Varför gav då denna kommersialiserade ungdomskultur an-
ledning till oro? 

Oron över kommersialiseringens normupplösning 
Den kommersiella kulturen antogs orsaka normupplösning. Problemet hand-
lade inte om att det var ungdomskultur som sådan eller att den föreskrev 
ungdomliga attribut. Det handlade snarare om att dessa kulturella attribut 
bjöds ut på en marknad där påverkbara ungdomar utan normer eller tradition 
uppträdde. Samhället oroade sig över att ungdomarna tycktes sakna en nor-
mativ tolkningsram. Den statliga utredningen Ej till salu konstaterade risken 
att ”hushållen väljer en sak i sänder utan att överblicka den sammantagna 
effekten och utan att kunna välja totala livssammanhang”.386 Denna avsaknad 
av övergripande ram i kombination med ungdomarnas omognad och elastici-
tet riskerade att göra valen helt styrda av upplevelser och känslor. 

Risken för denna typ av fria val bekräftas av pedagogen och ungdoms-
forskaren Thomas Ziehe. Han menar att ungdomar under 80-talet var prägla-
de av ”kulturell friställning”.387 Det som skiljde dessa moderna ungdomar 
från ungdomar tidigare i historien var att valen förr mer eller mindre var 
givna inom det samhälle och den kultur de växte upp i. Klass, yrke, geogra-
fisk placering och utbildning stakade ut vägen och begränsade i den mening-
en ungdomens valmöjligheter. Det som på 80-talet ansågs kännetecknande 
för ungdomen var att den hade blivit friställd från sådana givna normöverfö-
rare. Den enskilde behövde därmed göra valen utifrån egna preferenser. I 
tillägg till den kulturella friställningen skulle dessa nu dessutom ske i ett 
samhälle som blivit alltmer kommersialiserat. Allra mest utsatt ansågs den 
ungdom vara som ”saknar kontakt med vuxna, de tilldelas inte ansvar för 
andra och får ringa stöd för sin orientering i en inre och yttre verklighet”.388  

                               
384 Ibid., 45. 
385 Ibid., 35. 
386 Ej till salu, 51. 
387 Ziehe, Kulturanalyser, 35–39.  
388 Ej till salu, 47. 
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För den ungdom som saknade kontakt med vuxna förespåddes kamrat-
gruppen, eller gänget, öka i betydelse för socialiseringen.389 Det var därför 
som den kommersialiserade kulturen framstod som ett särskilt stort hot. 
Gänget antogs ha lättare att ta till sig ett kommersiellt utbud eftersom de 
saknade kontakt med vuxna och därför inte styrdes av de traditionella värde-
ringarna. Speciellt skadligt ansågs videofilmer, hårdrock och punkmusik 
vara. Anledningen var våldet och de sexuella anspelningarna. Diskotek och 
restauranger uppfattades också som potentiella hot eftersom de främjade 
drogkultur och premierade en fostran inom gänget.  

Ungdomen kännetecknades alltså enligt den allmänna uppfattningen av en 
ofärdighet i sitt eget formande av hållbara värderingar och normer. Det en-
skilda jaget hamnade i centrum för individens val, snarare än de normer och 
värderingar som ansågs vara allmänt eftersträvansvärda. Hur skulle man 
kunna konsumera på ett ansvarsfullt sätt utan normer och värderingar? Det 
hotfulla svaret ansågs vara känslor och upplevelser. Konsumtionen som så-
dan, framför gemensamma normer, skulle bli fundamentalt för identiteten.  

Sålunda blir konsumtionen ett medel för människor att presentera sig utåt, att 
ange sin grupptillhörighet och uttrycka sin önskade identitet. I anonyma om-
givningar ökar motiven för att bli sedd och uppmärksammad. Tonårsmarkna-
den har skickligt slagit mynt av ungdomars sökande efter identitet och erkän-
nande.390 

Det fotfäste som marknaden hade fått inom kulturlivet behövde hejdas för att 
skydda ungdomen.391 Rapporten sammanfattar förändringen med orden: ”Ut-
vecklingen kan sammanfattas som en övergång från att delta i en åldersinte-
grerad produktion till att ägna sig åt en åldersintegrerad konsumtion.”392  

Det var inte bara en kommersialiserad ungdomskultur som beskrevs som 
ett hot mot samhällets värderingar. Året innan rapporten Ej till salu presente-
rades hade en annan statlig rapport lagts fram som handlade om ungdomars 
livsfrågor, Tonåringen och livet.393 I den utredningen angavs också pluralise-
ringen av kulturer som en utmaning för samhället. De gemensamma värde-
ringarna höll i grunden på att utmanas genom en ökad invandring. Tonåring-
ar mötte dagligen alternativa värderingar och kulturer, vilket i sin tur ledde 
till nya möjliga ungdomliga attribut. Tonåringen behövde lära sig att hantera 
kulturell mångfald och värderingar för att kunna göra de val som ansågs 
rätta. Pluralisering antogs med andra ord ske både genom en ökad invand-
ring och den kommersialiserade kulturen. 

                               
389 Ibid., 73–78.  
390 Ibid., 48. 
391 Sahlin, Ungdomsprojekt, 49–51. 
392 Ej till salu, 73. 
393 Hasselrot och Lernberg, Tonåringen och livet. 
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Skolan tillskrevs en viktig funktion i denna pluralisering, där man skulle 
lära ut förmågan att göra fria och självständiga val. Här måste man givetvis 
göra skillnad på de val som marknadskrafterna frestade ungdomarna till 
(som aktualiserades i den senare rapporten) och de kulturellt medvetna val 
som skolan skulle lära ut.  

Skolan försöker bidra till att skapa medvetenhet om de krafter som ligger 
bakom detta och de värderingar som speglas i det. Den försöker också hjälpa 
eleverna att utveckla en beredskap för självständiga val.394  

Marknadskrafterna ansågs i ljuset av denna hållning vara en negativ kraft 
som verkade normupplösande. Man bör ha i minnet att den senare rapporten 
framställde det som ett problem att valen blev vägledda av individens upple-
velse och känsla. Medan den tidigare rapporten satte den autonoma individen 
i centrum för ett självständigt väljande som bygger på de gemensamma nor-
merna. Hur ska föreningarnas uppgifter förstås i en sådan tvetydigt individu-
alistisk kontext? Hur ska man fostra till det gemensamma när det ytterst är 
individen själv som ska välja? Den logik som tycks ligga bakom är fortfa-
rande föreställningen om ett homogent samhälle där staten står för de goda 
och rätta värderingarna.  

Livsåskådningsforskaren Katarina Westerlund har i ett annat samman-
hang beskrivit detta gemensamma som en ”demokratiskt individuell utveck-
lingsdiskurs”. 395 Westerlunds forskning rör barns utveckling och hon menar 
att en demokratisk utvecklingsdiskurs innebär att styrningen sker inifrån 
barnet självt i samverkan med andra barn. 

Denna diskurs där barnet blivit subjekt i sitt eget liv och ansvarig för fostran 
har i hög grad en horisontell utsträckning. Barn lär av varandra och läraren 
eller andra vuxna intar inte en autoritär roll, utan söker samverkan och sam-
förstånd.396 

Det är det självständiga barnet som ska styra arbetet för att barnets egen 
utveckling ska komma till stånd. Westerlund ställer frågan hur en sådan in-
dividuell syn på barnet ska kunna åstadkomma den underförstådda kollektiva 
fostran som skolan förväntas bidra med. ”På ett mer generellt plan kan man 
fråga sig om inte individualiseringen, åtminstone som ideal, motverkar den 
kollektiva fostran som skolan förväntas stå för.”397 Det finns en betoning av 
individens egna val samtidigt som det finns en mycket bestämd förväntan på 
vad dessa val skulle innebära. En dold föreställning om homogena värde-
ringar uppträder och därmed sker en styrning. Den demokratiskt individuella 
utvecklingsdiskursen tar sig på 80-talet uttryck i en fostran som antogs vara 
                               
394 Ibid., 4. Min kursivering. 
395 Westerlund, Frihetens sammanhang, 151.  
396 Ibid., 152. 
397 Ibid., 167. 
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samhällets gemensamma, vilket får den intressanta följden att det egentligen 
inte var individen i sig själv som stod i centrum utan en specifik önskvärd 
individ formad av de gemensamma normerna. Dessa normer förväntades 
föreningarna forma. 

Ungdomsverksamheten som styrningsteknik på fritiden 
”Om detta ras fortsätter är vi utan söndagsskolelever om tio år och utan juni-
orer om 25 år!”398 I min undersökning har jag visat att den rationalitet som 
etablerar skillnaden mellan kristen ungdom och världslig ungdom var den 
personliga omvändelsen. Jag har visat att omförhandlingar av omvändelsen 
har skett inom ramen för förändrade relationer till samhället.  

På 30-talet uppfattades omvändelsen som en fundamental förändring av 
livet där deltagande i församlingen var grundläggande. Den personliga om-
vändelsen var en djupgående upplevelse som skapade ett före och efter, ett vi 
och dom. Man hade en föreställd skillnad gentemot andra grupper i samhäl-
let också i moraliskt hänseende.  

På 50-talet förändrade staten relationen till de frikyrkliga samfunden. Ju-
niorverksamheten blev en del av samhällets ungdomsvårdande uppdrag. 
Omvändelsen kom primärt att förknippas med en djupgående känsla snarare 
än en annan moral. Moralen blev något inom ramen för en allmän samhälls-
moral. 

Flera statistiska undersökningar presenterades i MB som visade att ned-
gången i ungdomsverksamhetens deltagarantal i början av 80-talet inte var 
en tillfällighet utan en trend som höll i sig.399 Det var ett ras som uppfattades 
som ett hot inte bara mot ungdomsverksamheten utan också mot rörelsen 
som sådan. Det var flera orsaker som antogs ligga bakom nedgången i ung-
domsverksamheten, bland annat den kommersiella ungdomskulturen och ett 
ökat utbud av fritidsaktiviteter, en tonårsmarknad.400 Vid konferensen 
Rådslag 83 fick ungdomsledarna själva ge en bild av vad de menade vara 
orsaken till ungdomsarbetets svårigheter.  

                               
398 Sundström. Ungdomsarbetet får inte tappa tusen elever även det här året. MB. 19/6 1980, 
2. Utfallet året efter blev i stället nästan det dubbla minus 2117. Totalt sett tappar ÖM 3519 
deltagare på två år. Det motsvarar en nedgång med cirka 20%. Sundström. Utan ett ungdoms-
arbete är församlingens framtid mörk. MB. 22/1 1981, 2. 
399 Ringsvåg. Larmrapporter om ungdomsarbetet ledde till sociologisk undersökning. MB. 
31/10 1985, 10; Ringsvåg. Allvarliga minussiffror för kristet ungdomsarbete. MB. 18/6 1987, 
2. Det fanns visserligen tillfällen då det såg bättre ut, se Ringsvåg. Uppåtgående trend för 
barn- och ungdomsarbetet. MB. 22/3 1984, 6.  
400 Ringsvåg. Larmrapporter om ungdomsarbetet ledde till sociologisk undersökning. MB. 
31/10 1985, 10; Red. Hoppfulla tongångar vid rådslag 83: Ungdomsarbetets tunga år ligger 
bakom. MB. 20/10 1983, 8–9.  
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Anteckningarna från de olika gruppsamtalen ger också en bra bild av hur det 
ser ut för barn- och ungdomsverksamheten i ÖM-församlingarna just nu. Att 
man fortfarande upplever en konkurrenssituation är klart. ”Mycket av andra 
utbud till barnen”, ”Konkurrensen ökar från andra verksamheter”. ”Stort ut-
bud från andra organisationer. TV.” ”…sport, musikliv etc…” Det är några 
citat.401 

De delade alltså problembild med de statliga utredningarna. Ungdomskultu-
ren kännetecknades av en marknad med en mängd olika utbud och på denna 
marknad framträdde också de hotfulla kommersialiserade ungdomskulturer-
na. Precis som på 50-talet synliggjordes ungdomsverksamheten genom ett 
minskat antal deltagare. Verksamheten på 80-talet handlade om fritidsaktivi-
teter och jämfördes med andra aktiviteter som idrott, TV och friluftsliv. 
Ungdomsverksamheten kan förstås inom ramen för fritidsdiskursen och 
därmed en del av statens styrning som syftade till att hindra den kommersia-
liserade ungdomskulturens påverkan.  

En aktivitet måste av naturliga skäl ta tid i anspråk, men det intressanta är 
vad föreställningen om ungdomsverksamheten som fritidsaktivitet gör med 
den teologiska förståelsen av omvändelsen i ÖM och MB. Uppgiften i den 
resterande delen av kapitlet är att analysera detta. 

Ungdomsverksamheten som styrningsteknik för familjen  
Precis som i den allmänna samhällsdiskussionen beskrevs ungdomstiden 
som ett slags mellanperiod i väntan på att bli vuxen. Det var en tid då ung-
domen skulle formas, men i MB var inte skolan den instans som förknippa-
des med fostran av de kristna ungdomarna utan snarare den kristna famil-
jen.402 Det blev problematiskt eftersom arbetsmarknaden tycktes ställa allt 
högre krav på föräldrarna. ”Många föräldrar är också alltför trötta för att på 
fritiden klara av barnens krav på uppmärksamhet.”403 De högre kraven och 
den minskade tiden gjorde att föräldrarna antogs tillbringa allt mindre tid 
tillsammans med ungdomarna.  

Detta skedde på samma gång som ungdomen förknippades med en fri-
hetslängtan. Ungdomarna ville i regel slå sig fria från föräldrarna. 

När man ensidigt pläderar för familjearbetet glömmer man lätt bort det själv-
klara i att ungdomar inte alltid vill vara tillsammans med vuxna utan i största 

                               
401 Red. Hoppfulla tongångar vid rådslag 83: Ungdomsarbetets tunga år ligger bakom. MB. 
20/10 1983, 8–9. 
402 Det fanns inte nu längre samma förväntan på kristen undervisning i skolan. Det slaget var 
förlorat. Det var framförallt 1963, 1973 och 1978 som denna kamp kom till uttryck.  
403 Red. Många svenska barn och ungdomar är materiellt mättade men social utsvultna. MB. 
20/10 1983, 8, 9. 
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utsträckning vill umgås inom sin egen åldersgrupp. Om inte församlingen 
skapar fritidsmiljöer för detta söker man sig till annat aktivitetsutbud. 404 

Två processer samverkade med varandra: föräldrarnas allt större problem 
med att kunna axla sin fostrande roll och ungdomens vilja att slå sig fri. Det-
ta skapade ett större tidsutrymme som ungdomen själv förfogade över. Det 
är i detta utrymme, mellan familjens fostran och ungdomarnas frihetslängtan, 
som ungdomsverksamheten kommer till uttryck i MB.  

Ungdomsverksamheten kunde som fritidsaktivitet uppträda som konkur-
rent till familjen. Å ena sidan igenkändes ungdomens behov av att frigöra 
sig. Å andra sidan ansågs familjen som primär. Det sista var speciellt fram-
trädande inom de så kallade ”förnyelserörelserna”. Dessa var en förlängning 
av 70-talets Jesusrörelser. För dem var familjen ”en gudagiven ordning” som 
inte verksamheter och aktiviteter skulle slå sönder. I det perspektivet blev 
den alltmer profilerade ungdomsverksamheten en konkurrent om familjens 
tid.405 Men framförallt förstods ungdomsverksamheten i MB som ett stöd för 
familjens kristna fostran.406 ”Vår grundsyn är att ungdomsarbetet ska ses som 
ett komplement till familjearbetet.”407 I MB var familjen som den primära 
relationen för tonåringarna.  

Att ungdomsverksamhetens primära relation var till den troende familjen 
visar sig också i att de ungdomar som lämnade de kristna fritidsaktiviteterna 
kom från icke troende hem där denna typ av fritidsaktivitet inte prioriterades.  

[D]e barn och ungdomar som lämnar de olika grupperna kommer de allra 
flesta ifrån hem där föräldrarna inte själva tillhör församlingen och där man 
inte fäster så stort avseende vid vilka fritidsaktiviteter deras barn väljer.408 

För icke församlingsaktiva familjer var inte den kristna fostran viktig, man 
värdesatte bara ungdomsverksamheten såsom meningsfull fritidsverksamhet 
och om andra aktiviteter framstod som mer spännande gick de före.  

Den brittiske teologen Pete Ward har visat hur ungdomsverksamheten i 
de evangelikala kyrkorna i England fungerade på ett liknande sätt. 
Deltagarna i verksamheten var primärt de som tillhörde familjer från den 
arrangerande församlingen. ”Young people therefore are seen, in the majori-
ty of churches, as part of the family and their attendance is often overtly 

                               
404 Sanfridson. Inse ungdomsarbetets värde. MB. 29/4 1981, 10.  
405 Donobauer. Bibeln ger inte stöd åt ett traditionellt ungdomsarbete. MB. 29/4 1981, 10.  
406 Sanfridson. Ungdomsarbetets kris är en stor utmaning. MB. 7/8 1980, 4; Sanfridson. 
Ungdomsarbetet och förnyelsen. MB. 8/4 1982, 10; Sanfridson. Inse ungdomsarbetets värde. 
MB. 29/4 1981, 10; Ringsvåg. Den typiske ungdomsledaren kan ange sin omvändelsedag. 
MB. 16/10 1980, 4, 14.  
407 Sanfridson. Ungdomsarbetet och förnyelsen. MB. 8/4 1982, 10. Med familjearbete avsågs 
inte arbetet med familjer utan familjer som utgångspunkt för församlingens arbete med ung-
domar och barn som inte var en del av församlingen.  
408 Ringsvåg. Barn- och ungdomsarbetet – en kontaktyta som blivit mindre. MB. 31/10 1985, 
2.  
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encouraged and almost certainly hoped for.”409 Den kristna ungdomsverk-
samheten uppfattades av de kristna familjerna som säkra aktiviteter dit man 
kunde skicka sina tonåringar utan oro.410  

Ungdomsarbetet som en angelägenhet för den kristna familjen visade sig 
också i att pastorer inte prioriterade arbetet utan det styrdes i stor utsträck-
ning av ungdomsledarna.411 Det var en omständighet som förstärkte skillna-
den mellan församlingen och ungdomsverksamheten. ”På det sättet blir barn- 
och ungdomsarbetet mer och mer en aktivitet för församlingsmedlemmarnas 
egna barn och församlingen förlorar en värdefull kontaktyta.”412 Det hade 
uppstått en fundamental skillnad mellan den vuxna församlingsvärlden och 
ungdomen i kyrkan genom att ungdomsarbetet uppträdde som en styrnings-
teknik för den kristna familjens fostran.  

Ungdomsverksamheten som styrningsteknik för ett 
samhällsvårdande uppdrag 
Ungdomsverksamheten som fritidsaktivitet var inte bara en familjeangelä-
genhet utan också en möjlig kontaktyta med ”ofrälsta” ungdomar. MB dela-
de rädslan för ungdomens normlöshet som samhällsdebatten präglades av.413 

Ungdomens kulturer utmanade traditionella normer och därmed församling-
arnas normsystem. Tiden då man inom frikyrkorörelsen uppfattade sig som 
en modern och ungdomlig rörelse var borta.414 Församlingarna hade inte 
längre svar på de frågor som ungdomstiden ansågs präglad av, exempelvis 
”samlevnad, abort, arbetslöshet, skolleda och likgiltighet”.415 Samhället upp-
fattades även vara präglat av en frihetsnorm som gjorde det svårt för kristna 
ungdomar att leva efter de kristna idealen.416 Det fanns ett upplevt gap mel-
lan ungdomskulturerna och församlingen och det var i detta gap som ung-
domsverksamheten i egenskap av fritidsverksamhet framträdde. Det skulle 
fortfarande, som på 50-talet, vara en ”kontaktyta” för att överbrygga gapet. 
Men detta gällde på 80-talet inte bara för ungdomar utanför församlingen 
utan även för dem som växt upp i kristna familjer. Det handlade nu om att 
komma i kontakt med ungdomar i största allmänhet.  

Ungdomsverksamhetens mål var fortfarande omvändelse, men fritidsakti-
viteterna hade tagit över och skymde målet. ”I vårt arbete ska vi ge Kristus åt 

                               
409 Ward, Growing Up Evangelical, 143. 
410 Ibid., 166. 
411 Götestam. Varför så få ungdomar i ÖM-församlingarna?. MB. 31/7 1980, 4.  
412 Ringsvåg. Barn- och ungdomsarbetet – en kontaktyta som blivit mindre. MB. 31/10 1985, 
2. 
413 Lundqvist. Riv generationsmotsättningarna och gå in för att vinna de unga. MB. 7/8 1989, 
4.  
414 Götestam. Varför så få ungdomar i ÖM-församlingarna?. MB. 31/7 1980, 4.  
415 Lundqvist. Riv generationsmotsättningarna och gå in för att vinna de unga. MB. 7/7 1980, 
4.  
416 Ringsvåg. Vart går ungdomarna - del III. MB. 17/6 1982, 2.  
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ungdomarna. Det motsäger inte hobbyarbete, lekar och friluftsaktivitet. Som 
medel kan de vara bra. Men de är inte målet.”417 Ungdomsverksamheten 
hade kort sagt fått ett mål utanför församlingens logik. Det var mot den bak-
grunden som ÖM:s förhållande till föreningsstatistisk var paradoxalt. Delta-
garantalet var å ena sidan inte det viktigaste. Det som räknades var hur 
många som blev en del av församlingen.418 Å andra sidan användes statistik 
med högt deltagarantal som ett sätt att framhålla ungdomsverksamhetens 
betydelse eftersom aktiviteten i sig var fostrande.419  

En sociologisk undersökning visade att de flesta tyckte om aktiviteterna 
men lämnade ändå på grund av att det fanns andra och mer intressanta akti-
viteter. Detta gällde framförallt när de kom upp i de äldre tonåren. Om något 
uppfattades som negativt i verksamheten var det ”programmen”, det vill säga 
det innehållsliga i verksamheten som handlade om kristen tro och omvändel-
se. ”En flicka i sjuttonårsåldern deklarerade att hon inte trodde på Gud och 
då var det ingen mening att fortsätta.”420 Det som var själva målet med ung-
domsverksamheten, att möjliggöra omvändelse, angavs till och med som en 
av anledningarna till minskningen av deltagarantalet.  

Det fanns således en allvarlig spänning mellan medlet, ungdomsarbetet 
som fritidsverksamhet – och målet, att människor ska bli omvända och föras 
in i församlingen. Detta skiljer sig från både 30- och 50-talen. I den första 
undersökta perioden var det viktigt att medlet inte förknippades med något 
utanför församlingen eller något som drog intresset bort från det andliga. Det 
var anledningen till att man då inte tillät lekar, idrott och poetiska föredrag. 
På 50-talet började en skillnad komma in genom juniorverksamhetens an-
knytning till det statliga ungdomsvårdande uppdraget, men man höll fortfa-
rande ihop idéerna medel och mål, vilket exempelvis syns i diskussionerna 
om jazzen och sexualiteten. På 80-talet hade denna förändring förstärkts och 
närmast genomgått en kvalitativ förändring. Målet förstods visserligen fort-
farande som omvändelse men ”[v]i inom ÖMU behöver nog också fundera 
över om vi alltför lite förmedlat kristna värderingar”.421 Omvändelseförkun-
nelsen hade tonats ner och fått en undanskymd roll. Det var i stället det tidi-
gare medlet – hobbyarbete, fritidsaktiviteter och lekar – som hamnade i för-
grunden. Medlet att nå fram till människor hade som fritidsaktivitet blivit 
den betydande delen av själva verksamheten, en sorts mål i sig.  

Denna förändring skedde alltså samtidigt som bidrag till ungdomsföre-
ningarnas fritidsaktiveter utgick från staten som dess offentliga sätt att fostra 
fram de normer och värderingar som ansågs önskvärda. Den bild av ung-

                               
417 Sundström. Utan ett ungdomsarbete är församlingens framtid mörk. MB. 22/1 1981, 2.  
418 Sanfridson. Ungdomsarbetets kris är en stor utmaning. MB. 7/8 1980, 4. 
419 Ringsvåg. Barn- och ungdomsarbetet – en kontaktyta som blivit mindre. MB. 31/10 1985, 
2. 
420 Ringsvåg. Larmrapporter om ungdomsarbetet ledde till sociologisk undersökning. MB. 
31/10 1985, 10. 
421 Sanfridson. Ungdomsarbetets kris är en stor utmaning. MB. 7/8 1980, 4. 
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domsverksamheten som framträder i MB är alltså dubbel: å ena sidan sägs 
målet vara församlingsdelaktighet med ungdomsverksamheten som en kon-
taktyta mellan ungdomskulturerna och församlingen, å andra sidan är ung-
domsverksamheten i egenskap av fritidsaktivitet en del av samhällets styr-
ningsteknik för att motverka den hotande kommersialiserade ungdomskultu-
ren. Inom ramen för en fritidsdiskurs var den både mål och medel, men ur 
omvändelsediskursens perspektiv kan man säga att medlet och målet skildes 
åt eller att konkurrerande mål hade uppkommit.  

Kristen ungdomskultur som styrningsteknik 
Ytterligare en föreställning som i MB relaterade den kristna ungdomsverk-
samheten till fritidsdiskursen var den kristna ungdomskulturen som ett alter-
nativ. Det var inom ramen för fritiden som den var ett alternativ. ”Vårt an-
svar är att erbjuda alternativ till de destruktiva ungdomskulturerna”422 Det 
alternativa motiverades teologiskt med den synd som ungdomskulturerna 
ansågs behäftad med. Deras normupplösande effekt i samhället var speciellt 
nedbrytande, inte minst de kommersiella. Det var därför viktigt att de kristna 
ungdomskulturerna blev ett alternativ till dessa. Det kristna alternativet 
hängde också samman med föreställningen om den kristne som exempel, 
som moraliskt annorlunda än den icke-troende. ”Som kristna är vi ju kallade 
att visa på ett alternativ och att vara ett salt som motverkar den totala förrutt-
nelsen.”423  

Ett av de problem som oroade samhället på 80-talet var skidresor för ung-
dom, särskilt resor till alperna. De här resorna innebar tillgång till billig al-
kohol och därmed fanns risken för ungdomsfylla. Fenomenet påkallade ett 
kristet alternativ. Det alternativa bestod just i detta fall av uttalat drogfria 
skidresor. Syftet var kort sagt att erbjuda en skidresa som skulle visa ung-
domarna att det fanns möjlighet att har roligt utan alkohol och att det utåt 
sett fanns en svensk ungdom med karaktär – inte bara supande svenska ung-
domar. ”Denna resa ska dels visa Österrike att svenskar kan ’uppföra sig’, 
dels lära svenska ungdomar att den gamla klyschan ’det går att ha kul utan 
sprit’ faktiskt är sann.”424 Den kristna alternativa ungdomskulturen, i detta 
fall uttryckt som alternativ skidresa, kan förstås som en styrningsteknik inom 
ramen för fritiden. Som sådan skulle den både skapa kontakt med nya ung-
domar och ta samhällsansvar i kampen mot den befarade normupplösning-
en.425  

Föreställningen om de kristna ungdomarna som ett alternativ i samhället 
var inget nytt. Redan på 20-talet gjordes det gällande i förhållande till bio-

                               
422 Ringsvåg. Vart går ungdomarna? - del III. MB. 17/6 1982, 2. 
423 Ibid.; Sanfridson. Ungdomsarbetet och förnyelsen. MB. 8/4 1982, 10. 
424 Ericsson. Idrottsidoler gjorde PR för nyktra sportlovsresor. MB. 11/12 1986, 13.  
425 Sanfridson. Inse ungdomsarbetets värde. MB. 29/4 1981, 10. 
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grafen. De kristna ungdomarna skulle vara en ungdom som inte använde 
tiden till onyttigheter som bio.426 På 60-talet uttrycks samma idé i ansvaret 
för de troende syskonen och för samhället, men nu i relation till TV. ”Vi har 
ansvar, som kristna, ansvar som församlingsmedlemmar och ansvar för den 
omgivning där vi är ställda.”427  

Idén om den alternativa ungdomen som tar ansvar uppstod i förhållande 
till alla nya populärkulturella uttryck. Dessa uppfattades i olika utsträckning 
som hot mot den allmänna moralen. Den kristnes uppgift var att gå före och 
motverka detta förfall i samhället genom att vara ett alternativ och på så sätt 
ta ansvar i samhället. De kristna ungdomarna skulle kännetecknas av karak-
tär och mognad. 

Att vara annorlunda det är det som är svårt när man är ung och vill följa alla 
moden och göra som alla andra gör. Men kristen ungdom är annorlunda. 
Måste vara det. Det är ungdom med karaktär, med andlig och moralisk res-
ning som är annorlunda.428 

Det annorlunda ansågs känneteckna de kristna ungdomarna och därmed den 
kristna ungdomsverksamheten.  

Det alternativa handlade inte bara om fostrande verksamhet utan även om 
en ren nöjeskultur. Den kommersialiserade ungdomskulturen var det stora 
hotet på en tonårsmarknad som erbjöd olika former av nöjen. På denna ton-
årsmarknad blev den kristna ungdomskulturen det ”kristna alternativet”.429 
De populärkulturella uttrycken kallade åter på kristna alternativ. ”Inte minst 
de fruktansvärda videokassetter som nu diskuteras är ett belägg för att det 
behövs ett kristet alternativ.”430 Det intressanta med sådan kristen ungdoms-
kultur är att den i sammanhanget skapade distans såväl till den vuxna för-
samlingen som till andra ungdomskulturer just genom att vara ”alternativet”.  

I ungdomskulturforskningen har stilbegreppet varit vanligt för att beskri-
va och förstå ungdomens kulturer.431 I stilforskningen är konstruktionen av 
skillnad central.432 En stil handlar om det sätt på vilket olika symboler kom-
bineras. Symbolerna kan vara av många olika slag, exempelvis språkliga 
uttryck, kläder, musik etcetera. Stilen kommunicerar en skillnad i kontrast 
till andra stilar.433 Ungdomens stilar har därför betraktats som ett sätt att pre-
sentera en identitet och viljan att kommunicera något om vem man är. Stilen 
blir ett effektivt sätt att skapa mening. 

                               
426 E.A.I. Ett allvarsord till gamla och unga. MB. 6/10 1927, 2, 3.  
427 Sjöberg. Televisionens faror för det andliga livet. MB. 24/10 1963, 1, 3.  
428 Red. Citerat. MB. 24/5 1964, 9.  
429 Ringsvåg. Barn- och ungdomsarbetet – en kontaktyta som blivit mindre. MB. 31/10 1985, 
2; Sanfridson. Ungdomsarbetet och förnyelsen. MB. 8/4 1982, 10. 
430 Ringsvåg. Skräckinjagande våldsfiler och kristen debatt om video. MB. 11/12 1980, 4.  
431 Bjurström, Ungdomskultur, stil och smak, 56–59. 
432 Hall, ”Introduction: Who needs identity?”, 4–5. 
433 Bjurström, Ungdomskultur, stil och smak, 159–166. 
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Det som gör det rimligt att använda stilbegreppet i relation till kristen 
ungdomskultur som alternativkultur är att symbolerna relaterar till olika 
etablerade symbolsystem i samhället. Det betyder utifrån denna form av 
ungdomskulturforskning att kristen ungdomskultur uttryckte skillnader i två 
olika riktningar. Betraktat från den vuxna församlingens sida uttryckte sym-
bolerna ungdomskultur i samma mening som det övriga samhället. Från de 
kristna ungdomarnas perspektiv gav symbolerna uttryck åt en kristen alterna-
tiv ungdomskultur i förhållande till samhället.  

Ett exempel på detta var de rockgalor som fanns inom den frikyrkliga sfä-
ren i mitten och slutet av 80-talet. Artikeln om en ”musikfest” i Karlstad ger 
tydligt uttryck för detta. ”I foajén finns allt det vanliga: godis, korv, kaffe, 
märken, tröjor och skivor och kommersen satte genast igång.”434 När konser-
ten startade uttryckte sig publiken på ett liknande sätt som i nöjeskulturen i 
övrigt. ”Publiken jublar, reser sig och många springer fram mot kravallstake-
tet och hoppar i takt med rytmen.” Betraktat som stilanalys fanns det fullt av 
symboler förankrade i en allmän ungdomlig nöjeskultur, men den intressanta 
kontrasten uppstod i dessa symbolers relation till andra symboler, vilka rela-
terade till en kristen kultur. Det var ”Rak text om att Jesus är verkligheten”. 
Nöjeskulturen användes som ett sätt att inbjuda till att välja Jesus. Det var 
fokus på känslan för att personligen pröva och se om han var verklig: ”Om 
du känner dig tom inombords, ta tid och se om Jesus Kristus lever.”435 Vid 
andra liknande arrangemang i början av 90-talet fanns kollekter och nattvar-
der.436 De kristna musikgalorna var således ungdomskulturella sammanhang 
som relaterade till två olika symbolsystem, dels det kristna, dels det ung-
domskulturella.  

I början av 80-talet var uppfattningen att ungdomsarbetet hade hamnat vid 
sidan om församlingens övriga verksamhet. Detta stred mot viljan hos ÖMU 
(Örebromissionens Ungdom) och rörelsen i stort ville. Ungdomsverksamhe-
ten skulle vara integrerad med det övriga samfundet.437 Denna uppdelning 
förstärktes genom föreställningen om en kristen ungdomskultur såsom något 
dubbelt annat: något annat än den vuxna församlingen och ytterligare något 
annat än ungdomskulturer i det sekulära samhället. Den kristna ungdomskul-
turen uppträdde som en alternativ styrningsteknik både i förhållande till för-
samlingen och ungdomskulturen. Jag ska nu fördjupa analysen av dessa två 
skillnader.  

                               
434 Kahnberg. Sju timmars musikfest med Koinonia och Res. MB. 5/4 1984, 10.  
435 Ibid.  
436 Engström. Scandinavium 91: Sju timmars rock och gospel. MB. 4/4 1991, 6. Lindgren. 
Publiken svek Gospelrock. MB. 1/4 1993, 9.  
437 Wettermark. ÖMU tror på församlingens barn- och ungdomsarbete. MB. 30/4 1980, 4.  
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Alternativ i förhållande till församlingen 
I MB ansågs ungdomen vara annorlunda än vuxna. ”[U]nga människor [är] 
rätt ofta annorlunda i sitt uppträdande i jämförelse med de äldre.”438 Det var 
framförallt två områden som formade föreställningen om den kristna ung-
domskulturen som annorlunda: framväxten av ett kristet nöjesliv och en 
ungdomlig smak. Båda dessa relaterade till ungdomskulturella symboler.  

Det första handlade om en alternativ kristen ungdomlig stil. Det fanns 
vissa kulturella egenskaper som förknippades med ungdom, till exempel hög 
musik och otraditionell stil.439 Den nöjeskultur som hade växt fram i ÖM sen 
slutet av 60-talet förknippades med ungdomen. Den uppfattades ha lättare att 
ta till sig underhållningsmentaliteten. Följden av detta blev ett glapp mellan 
de yngre och de äldre. Glappet handlade framförallt, men inte bara, om ung-
domliga uttryck. De äldre förfasade sig över att ”bönebrus” ersattes med 
applåder, estraden omtalades som scen, sångare blev kristna artister. 440 Den 
kristna ungdomskulturen som växte fram relaterade i dessa avseenden helt 
och fullt till underhållningens symbolsystem.  

Det var i ett förändringsskeende där en kristen underhållningskultur 
byggdes upp med egna kristna popidoler. De legitimerades som kristna och 
blev alternativ till världens idoler. Denna utveckling betraktades inte endast 
som något gott. 

Men samtidigt kan det inte förnekas att en ny våg av underhållningsmentali-
tet har brutit fram. Världen har krympt och kristna världsartister, en del av 
dem bara nyfödda barn i andlig avseende, samlar skaror av människor, deras 
plattor sprids i stora upplagor och dessa människor är angelägna samtalsäm-
nen inte bara bland tonåringar utan långt upp i åldrarna. Vad de gör och säger 
tillmäts stor betydelse.441  

Det kristna nöjeslivet hade i och med detta blivit ett ecklesiologiskt problem, 
eftersom det förstärkte skillnaden mot de vuxna och hotade den gemensam-
ma gudstjänsten. Hotet handlade om två områden: en kamp om tiden och att 
det kristna nöjeslivet formade en ungdomlig smak som inte var accepterad i 
församlingen som helhet.  

Tidsproblemet bestod i att nöjeskulturen utspelade sig på lördagskvällen. 
Även om ungdomen kom till söndagens gudstjänst ”skulle inte engagemang-
et bli speciellt stort”.442 Gudstjänsten riskerade att inte längre vara den plats 
där unga och äldre möttes för att fira gudstjänst. Församlingen var inte läng-
re samlad, den kristna ungdomskulturen hade blivit styrningsteknik i relation 
till kristen ungdom.  

                               
438 Ringsvåg. Vart går ungdomarna? - del I. MB. 3/6 1982, 2.  
439 B, E. Menar vi allvar med vårt ungdomsarbete?. MB. 7/5 1985, 8.  
440 Ringsvåg. Vart går ungdomarna? - del IV. MB. 24/6 1982, 8.  
441 Ibid. 
442 Ibid. 
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Det andra ecklesiologiska problemet var den smak som utvecklades inom 
ramen för den kristna ungdomskulturen. Det man lyssnade till i den här ty-
pen av möten uppfattades som ett hot mot församlingens sång- och musikliv 
vilket riskerade att upplevas som ganska intetsägande.443 Det arv som fördes 
vidare genom församlingarna blev inte längre karaktäristiskt för de kristna 
ungdomarna, i stället utmärktes musiklivet av samhällets ungdomsmusikkul-
tur, via de kristna alternativa versionerna av detta musikliv.444  

Där kanske det finns en mindre församling från det egna samfundet som iv-
rigt bett till Gud om nytt tillskott och om fler människor i de olika verksam-
hetsgrenarna men som alltför många gånger med besvikelse sett dem man 
hoppats på gå till andra kyrkor. Där fanns det större resurser, mycket ungdo-
mar, mycket sång och musik och där kändes det helt enkelt skönare för den 
mänskliga naturen att vara med.445  

Det enskilda valet förstods som ett uttryck för en smak formad av en kristen 
nöjeskultur med sin stilistiska kontaktyta i det sekulära samhället. Denna nya 
smak framstod snart som viktigare än den gemensamma historien och guds-
tjänsten, vilket ställde till bekymmer i relationerna mellan generationerna.  

Hos många ungdomar stannade det vid vissa yttre beteenden som t ex en 
slarvig och ovårdad klädsel medan man kunnat tillåta sig hur dyra prylar som 
helst på andra områden, t ex stereoanläggningar, motorfordon och utrustning-
ar som hör samman med dessa. Särskilt hos äldre med ett lite kritiskt sinne 
vann i sådana fall talet om en ny livsstil inget större förtroende.446 

Den nya livsstilen ansågs ungdomligt ogenomtänkt eftersom den var inkon-
sekvent. Kläderna uttryckte symboler som förknippades med fattigdom, 
ovårdad och slarvig, medan ägodelarna talade om något helt annat. Ungdom-
lig livsstil av detta slag ansågs vara svår att hålla fast vid.  

Idag är det faktiskt svårt att känna igen en del av dem som för något tiotal år 
sedan ivrigt talade om en ny livsstil men som nu sitter som väletablerade fa-
miljer i lyxiga och prylutrustade villor.447 

Det var egentligen inte den enkla alternativa livsstilen som upplevdes som 
problematisk. Det enkla och alternativa var snarast något som Jesus kallade 
alla människor till. Det problematiska var det som förknippades med ung-
domlighet: det ogenomtänkta och överentusiastiska. När vuxenlivet skulle 
inträda med nya ekonomiska möjligheter förmodades livsstilen förändras. 
Det var således en enkelhetens livsstil som bara satt på ytan.  

                               
443 Ibid. 
444 Ringsvåg. Vart går ungdomarna? - del I. MB. 3/6 1982, 2. 
445 Ringsvåg. Vart går ungdomarna? - del II. MB. 10/6 1982, 2. 
446 Ringsvåg. Vart går ungdomarna? - del III. MB. 17/6 1982, 2. 
447 Ibid.  
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Det som komplicerar bilden är att den kristna ungdomskulturen inte bara 
framställdes som ett hot. Ungdomen ansågs besitta en speciell känsla för det 
nya som Gud gör, för framtiden och nya möjligheter i en ny tid.448 Ungdo-
men visade i den meningen vägen in i framtiden. De var föredömen och re-
presenterade i viss mån goda ideal. Den vuxna församlingen hängde inte 
med tiden, Gud antogs göra nya saker i nya tider.  

Vi kan klart konstatera att vi behöver få fram en ny generation. Men det räck-
er inte med att de ärver ”vårt” arbete, utan de måste redan nu vara med och 
skapa och forma framtiden och samtiden. […] Sen kan vi inte begära att allt 
kommer att bli som förr eller att arbetet kommer att gå till på samma sätt som 
tidigare. 80- och 90-talen kommer inte att bli som 30-talet.449  

Ungdomen förknippades med framtiden och de ”ungdomliga uttrycksfor-
merna”, den ungdomliga stilen, förstods därför som en del av framtiden.450 
Det var således inte enbart ungdomens smak som var ett ecklesiologiskt 
problem. Den vuxna församlingens oförmåga att ta till sig nya uttrycksfor-
mer deltog i samma skapande av skillnad. 

Alternativ i förhållande till ungdomskulturerna 
När en kristen ungdomskultur etablerades på 80-talet kan det, som jag tidiga-
re visat, uppfattas som följden av en process där mål och medel skiljs åt. Jag 
kommer i detta avsnitt att beskriva den historiska process som leder fram till 
detta åtskiljande.  

Både idrotten, bion och jazzen hade på 30-talet uppfattats som uttryck för 
en maktsfär som riskerade att locka bort ungdomen från omvändelsen.451 Det 
var i ytan och formen som det hotfulla framträdde. Omvändelsen förstods 
främst som en emotionell upplevelse. De känslor som nöjeslivet och omvän-
delsen relaterade till framställdes som två definitiva motsatser. Det handlade 
om en känslomässig kamp. En grund eller ytlig omvändelseupplevelse gjor-
de därför hotet större.  

Skillnaden mellan de två maktsfärerna uttrycks 1964 som en skillnad mel-
lan världens upplevelser och församlingens.  

Där – på den breda vägen – var fullt av nöjestillställningar och i neonljus stod 
där Glädje överallt. Och jag tyckte att jag hörde musik i eggande rytm. 
Jag såg än en gång på den smala stigen. 
Ibland var det så brant, att man skulle få hjälp av ett rep, som hängde där, och 
jag tyckte att repet var tvinnat av bladen i Bibeln. Det stod också här ord 
skrivna i neonljus, men här stod det livsglädje. I bakgrunden hörde jag orgel-
brus.452 

                               
448 Se ovan s 63. 
449 Tunehag. En ny generation (del I): Ska ÖM vinna eller försvinna?”. MB. 29/5 1987, 4.  
450 Ringsvåg. Hur ska fler ungdomar engageras i ÖM:s arbete?. MB. 29/1 1987, 3.  
451 Se ovan s 59–61. 
452 Parson. Den breda och den smala vägen. MB. 16/4 1964, 9.  
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Motsatserna beskrivs i termer av en smal och en bred väg. Den metaforen 
hämtades från Bibeln och relaterades till nöjeskulturen.453 De båda vägarna 
kontrasteras mot varandra som två olika känsloregister. Den breda vägens 
”eggande rytm” var något annat än den smalas ”orgelbrus”. Båda lockar med 
neonljus, men det var skillnad på innehållet, den breda erbjöd ”Glädje”, den 
smala ”livsglädje”.454 Det fanns definitiva kontraster mellan de två alternati-
ven – men båda uppträdde som känslomässiga kategorier.  

Det var som uttryck för ett annat känsloregister som nöjeslivet, popen och 
rocken inkluderade, uppträdde som en alternativ och hotfull styrningsteknik. 
Detta perspektiv understryks på 60-talet av återkommande berättelser om 
pop- och rockidoler som blivit omvända. Deras omvändelser visade hur and-
ligt tom popen egentligen var och det omöjliga i att leva i båda världarna. 
Popen ledde inte till sann glädje.455 Ett annat exempel som användes var när 
The Beatles sökte sig till meditation eftersom de upplevde att deras karriärer, 
pengar och framgång inte ledde till glädje utan till tomhet. Det uppfattades 
som en bekräftelse på den tomhet som kännetecknade popen.456  

Det liv som jag en gång betraktat som härligt och som jag känt mig tilltalad 
av verkade bara frånstötande på mig. När jag sjöng de gamla världsliga sång-
erna, kände jag det som om jag ville kasta upp. Det nya livet stod i stark mot-
sättning till livet i ”stora världen” som det kallas, men som egentligen inte är 
något liv alls.457  

Skillnaden mellan popen och kristen tro var definitivt.  
Föreställningen om den definitiva skillnaden innebar att frågan ställdes 

om den nyomvände Cliff Richard verkligen skulle klara att leva i båda värl-
darna.458 Skulle han klara av att vara både popartist och kristen på samma 
gång? Den tankefigur som förutsattes var densamma som på 30-talet, det 
yttre och det inre skulle hänga ihop. Det yttre styrde känslan och påverkade 
det inre så att omvändelsens upplevelser riskerade att gå förlorade.459  

                               
453 Matt. 7:13–14, ”[13] Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är 
bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. [14] Men den port är 
trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.” (par. Luk. 13:23–
24). Didache börjar också med att anspela på den texten. Did. 1:1 ”Det finns två vägar, den 
ena är livets väg och den andra är dödens, men det är en stor skillnad mellan de två vägarna.” 
I John Bunyans ”Kristens resa” framträder samma typ av metafor. Det är alltså en typ av 
kristen spiritualitet som går att spåra långt bakåt i den kristna traditionen.  
454 Se ovan s 59–60. 
455 Red. Rock’n roll-idol är nu evangelist. MB. 27/5 1965, 9.  
456 Ore. Kan vår tids poptrötta ungdom få hjälp av indisk meditation?. MB. 21/12 1967, 8.  
457 Neutzsky Wulff. Popsångare valde Kristus framför ära och rikedom. MB. 28/3 1968, 9, 
15.  
458 Kei. Cliff Richard ställd mot väggen. MB. 26/9 1968, 9.  
459 Red. Teater och kristendom. MB. 15/10 1964, 9. Red. Samtal vid öppet fönster: MB och 
Uppsala-revyn. MB. 21/4 1966, 8.  
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Även på 80-talet uppträdde denna föreställning. Kampen mot rockmusi-
ken var fortfarande en kamp mellan makter.460 Därför kunde man höra åsik-
ten att kristen rock var en ”naturvidrig” kombination.461 När rocken började 
användas i kyrkan uppfattades det av vissa som ett mer allmänt tecken på ett 
dåligt andlig tillstånd.  

Det måste vara ett förfärligt tecken på hur djupt den andliga depressionen har 
gått bland dagens kristenfolk. […] Det där med att få kontakt med ofrälsta 
och leda människor till Gud via rocken är ett själsligt bedrägeri – och farligt 
för dem som försöker med det. […] Är det så klent med den andliga musiken 
i våra möten, att vi måste ta till rocken för att få dit folk, är det helt enkelt 
jämmerligt.462  

Enligt ett sådant resonemang går det inte att använda rock för att locka till 
kyrkan eftersom rocken anses uttrycka något helt annat. Form och innehåll 
antogs i den meningen hänga ihop. Rockens form uttrycker en andlig makt 
som bara omvändelsen kan rädda människan ifrån.463  

Men handen på hjärtat, är det rockens förtjänst om någon blir frälst? Jag tror 
att omvändelseundret var en frukt av en helgad människas liv och vittnes-
börd. Rockmusiken hade nog ingenting med det att göra. […] Guds barn 
måste få mer andligt liv och lära sig bönens väg. Vi ska be att den helige An-
den får falla över pastorer och sångare. Då lär vi oss också skilja mellan an-
darna. I den atmosfären försvinner rocken. 464  

Problemet med rocken var att den, enligt en artikel från 1968, formade en 
”nöjesmänniska”.465 En nöjesmänniska ville ”sitta ned och trivas, njuta, ha 
roligt, få lite lördagsnöje i världslig och from form”. 466 Även om inte be-
greppet används på 80-talet kan det beskriva även den tidens problematik. 
Man brottades fortfarande med relationen mellan en omvänd människa och 
en människa som konsumerade nöjeskultur. Rocken, och annan populärmu-
sik, befarades bli en del av de kristna församlingarna, vilket innebar att pro-
blemet inte tillskrevs världen utanför församlingens inre liv.  

Om man fortsätter att använda begreppet nöjesmänniska är det möjligt att 
hävda att det på 80-talet täcker in dem som lyssnade på den andliga musiken 
i underhållningssyfte och därmed inte brydde sig särskilt mycket om bud-
skapet. I detta fall verkar också två olika symbolsystem komma till uttryck. 

                               
460 Åhall. Lottas funderingar: Profana rockmusiker som är djävulsdyrkare. MB. 14/3 1982, 8. 
461 Rosén. Kristen rock – omöjligt. MB. 14/3 1982, 8.  
462 Ibid.  
463 Andersson. Rock och disco hör inte hemma i kyrkan. MB. 25/3 1982, 11. Samma föreställ-
ningar fanns både på 60- och 70-talen, se Ericsson. Varför är popmusik synd?. MB. 16/1 
1969, 10; Ung kristen. Popmusik i kyrkan. MB. 25/1 1973, 10.  
464 Andersson. Rock och disco hör inte hemma i kyrkan. MB. 25/3 1982, 11 
465 Red. Citerat: Religiöst nöjesliv. MB. 11/4 1968, 7, 14.  
466 Ibid.  
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Dels underhållningens system som handlar om förströelse och upplevelse, 
dels kristet system förankrat i ett omvändelsebudskap.  

Underhållningsmentaliteten är ett dike som är farligt att köra fast i för länge. 
När jag var på en konsert i Jönköping med Larry Norman blev jag upprörd på 
grund av det nämnda diket. Sista sångens innehåll handlade om att en del 
människor blir kvarlämnade när Jesus kommer tillbaka. Men många i publi-
ken verkade inte direkt berörda. Det man i stället verkade mest intresserad av 
var visst att Norman skulle bjuda på ett extranummer.467 

Artisten framförde en sång med ett i väckelsesammanhang allvarligt bud-
skap. När Jesus ska komma tillbaka kommer vissa människor att lämnas 
kvar. Men trots detta var många endast intresserade av mer musik, att få höra 
ett extranummer.  

Detta ger uttryck åt en föreställning om en grundläggande konflikt mellan 
underhållning och kyrkans budskap. En sammanblandning av dessa befara-
des kunna få konsekvenser. 

Huvudkonflikten mellan kyrkan och nöjesbranschen är att kyrkan inte till sitt 
väsen sysslar med underhållning utan med sanning och rätt. […] Det är kan-
ske dags att fundera lite mer ingående på varför nöjesindustrin bedömer un-
derhållningsvärdet av religion så stort och vilka konsekvenser det kan få för 
kyrkan.468 

Men trots denna problematisering framgår det på 80-talet att detta medel, 
som tidigare hade förståtts som en styrning för andra andliga makter, nu 
hade integrerats och blivit en del av den kristna marknaden. Den kristna 
nöjeskulturen blev successivt styrningsteknik för en alternativ nöjeskultur. 

Den var alternativ i betydelsen av kristen och fungerade i egenskap av 
ungdomskultur som en kontaktyta för att överbrygga den kulturella klyftan 
mellan församlingen och ungdomskulturerna. Ungdom hade ända sedan den 
började omtalas i MB varit förknippade med det nya och moderna som 
oundvikligen händer. Församlingen måste därför lyssna på det som sker. Det 
som höll på att hända på 80-talet liknar förändringen i uppfattningen om 
juniorverksamheten på 50-talet. Rocken går från att vara medel som motver-
kade omvändelse till att bli förstådd som en möjlig styrningsteknik för om-
vändelse. Kunde den genom sin form möjliggöra omvändelser? Det var som 
medel för målet omvändelse den motiverades.  

Utvecklingen hade börjat redan på 70-talet när Pelle Karlsson blev den 
första att omnämnas som ”kyrkans egen popkung”. Detta epitet motiveras 

                               
467 Hedengren. Döm inte ut den kristna rocken. Be i stället för dem som spelar. MB. 15/3 
1982, 11.  
468 Kahnberg. Nöjesbranschen och väckelsen. MB. 25/3 1982, 2. Jfr också Ringsvåg. Om 
Carola, ungdomars gudstro och den moderna nöjesbranschen. MB. 12/4 1982, 2.  
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med att ”[e]tt klart, och ofta mycket tydligt budskap möter lyssnaren”.469 
Genom medlet pop kunde således ett tydligt budskap förmedlas. Medlet var 
underordnat och liknar det sätt på vilket den väckelseinriktade frikyrkoprin-
cipen motiverade mottagande av bidrag.470 Logiken tycks vara att alla medel 
som möjliggör omvändelser är bra.  

Denna motivation gällde även andra som använde modern musik: man 
fick legitimitet utifrån hur många som blev omvända.  

När fiol och dragspel började etablera sig, var det djävulens toner, enligt 
somliga. Bröderna Samuelson, som vinner hundratals människor varje år på 
Löttorp, har blivit hårt kritiserade under åren. Listan är lång, och den ökar 
ständigt.471 

Genom ett slags pragmatisk motivation med hänvisning till omvändelse 
skedde således en omförhandling av vad som var tillåtet.  

Som jag tidigare visat uppfattades ungdomen som en egen kultur. En kul-
tur som församlingarna behövde komma i kontakt med. Rocken fungerade 
här återigen som en anknytningspunkt.  

Jag har ånyo lyssnat igenom några plattor med rockgruppen Jerusalem. […] 
detta är tonårsmusik. […] Jag uppfattar detta som ett kommunikationsmedel 
på samma sätt som språk är det. Det är en fullkomligt självklar sak, att t ex en 
indienmissionär använder sig av urdu eller hindi för att göra sig förstådd, och 
ingen har väl kommit på tanken att vägra använda t ex afrikanska språk för 
att de används i religiösa riter, som kan påminna om djävulsdyrkan.472 

Medlet började alltmer betraktas som neutralt, inte som ett redskap som för-
ändrade innehållet. Precis som ett språk är neutralt och kan användas på 
olika sätt ansåg man att en musikstil också är det. Kulturen blev ett medel för 
att nå ett annat mål. 473 Som en följd utvecklades en kristen musiksmak som 
relaterade till den kristna ungdomskulturen. En musiksmak som självklart 
skulle vara annorlunda än den världsliga ungdomskulturen, men frågan är på 
vilket sätt den var annorlunda.474 

Sammanfattningsvis kan man säga att det uppstod ett kristet alternativ 
som delade form men hade ett annat innehåll. Det var mot bakgrund av den-
na föreställning som de kristna rockgalorna kom till uttryck som styrnings-

                               
469 Alverlin. Pelle Karlsson – kyrkans egen popkung. MB. 30/1 1974, 12.  
470 Se ovan s 91–92. 
471 Hedengren. Döm inte ut den kristna rocken. Be i stället för dem som spelar. MB. 15/3 
1982, 11.  
472 Gårsjö. Läsarforum: Rocken är ett tonspråk som ungdomar lyssnar till. MB. 18/2 1982, 
15.  
473 Åhall. Lottas funderingar: Profana rockmusiker som är djävulsdyrkare. MB. 14/3 1982, 8. 
Senare uppstår också diskussionen om vad som är kristet i den kristna musiken. Se exempel-
vis Sundell. Vad är kristet?. MB. 20/4 1989, 14.  
474 Red. Kristna ungdomar och rockkonserter. MB. 5/4 1983, 2.  
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teknik för den kristna smaken. Samtidigt var det också denna smak som ut-
tryckte skillnad såväl mot andra ungdomskulturer som mot den vuxna för-
samlingen. Mål och medel skiljdes åt, vilket inte varit fallet tidigare, med 
följden att den kristna ungdomskulturen blev en styrningsteknik i relation till 
kristen ungdom. 

Omvändelse i kristen fritidsaktivitet  
”Församlingen ska heller inte ha ungdomsarbetet för arbetets skull, bara för 
att det liksom hör till ’verksamheten’.”475 Ovan förda resonemang om musi-
ken visar att det redan på 80-talet inom fanns ett ambivalent förhållande till 
ungdomsverksamheten. Tveksamheten visade sig i att den blivit en fritids-
verksamhet bland andra samtidigt som den behövde bejakas eftersom det 
antogs att flest omvändelser skedde i tonåren.476 Ungdomen förknippades 
helt enkelt med en större möjlighet till omvändelse än vuxna.477 Det är ändå 
mest rimligt att förstå talet om ungdomsverksamheten som en fritidsaktivitet. 
Det var som sådan den uppträdde som en styrningsteknik i förhållande till 
kristen ungdom. Den relaterade till en tonårsmarknad i konkurrens med 
andra aktiviteter. Vad betyder detta för förståelsen av den avgörande skillna-
den mellan kristen ungdom och världslig ungdom? 

Ett av de kännetecknande dragen på en marknad är att individens eget val 
är styrande. Ungdomsverksamheten som en form av fritidsverksamhet på en 
tonårsmarknad innebar att omvändelsens personliga val förstärktes och om-
vändelsens innebörd blev omförhandlad.  

På 50-talet förknippades visserligen omvändelsen främst med en daterbar 
och emotionell upplevelse men det innebar något som togs emot.478 Den en-
skilde tog emot och gav sitt personliga gensvar. Omvändelsen förändrades 
såtillvida att moralen skildes från omvändelsen och blev något som förknip-
pades med ett samhälleligt fostransuppdrag.  

Omvändelseupplevelsen förknippades på 80-talet främst med tre olika 
sammanhang: som en förlängning av familjens uppfostran, lägerverksamhe-
ten och församlingens väckelsemöten.479 Ungdomsverksamheten framställdes 
snarast som en del av frikyrkans samhällsansvar.  

                               
475 Sundström. Utan ett ungdomsarbete är församlingens framtid mörk. MB. 22/1 1982, 2.  
476 Sanfridson. Ungdomsarbetet och förnyelsen. MB. 8/4 1982, 10. 
477 Donobauer. Bibeln ger inte stöd åt ett traditionellt ungdomsarbete. MB. 29/4 1981, 10. 
Att detta var en utbredd uppfattning visar Donobauers invändning mot denna tes.  
478 Se ovan s 52–55 och 94–95. 
479 Ringsvåg. Den typiske ungdomsledaren kan ange sin omvändelsedag. MB. 16/10 1980, 4, 
14 
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Jag tycker fortfarande det är märkligt, att man på en konferens där man vill 
markera ett större ansvarstagande för nationen inte belyser våra möjligheter 
att arbeta bland barn och ungdom.480  

Staten gav stöd till föreningars kreativa verksamhet för att förhindra norm-
upplösningen. Som en del av fritidsdiskursen blev ungdomsverksamheten en 
del av samhällets vård av ungdomen. Det var en fostran som handlade om att 
forma ungdomar som kunde ta självständiga val men utifrån gemensamma 
normer. Fritidsdiskursen var så att säga riggad av föreställningen om den 
enskilda människans egna val.  

Det paradoxala låg nu i att det som skulle utgöra kontaktyta för omvän-
delsen helt relaterade till fritidsdiskursen. Samtidigt som önskan om att ska-
pa kontakt inte fick omintetgöra omvändelseupplevelser.481 Det var dock som 
kontaktyta ungdomsverksamheten relaterade till tonåringar både från famil-
jer som var en del av församlingen och hem där familjen inte hörde till den-
samma. Fostran betonades dock i båda fallen som primär och omvändelsen 
som sekundär möjliggjord genom fostran.  

Genom ungdomsarbetet uttrycker församlingen sin vilja att tjäna och att fost-
ra. Det ger en oerhörd möjlighet till kontakter. På vissa orter kommer 75 pro-
cent av alla ungdomar från icke frikyrklig miljö.482 

Den förändring som på 50-talet påbörjats inom relationen mellan fostran och 
omvändelse var nu etablerad och självklar. Fostran kom före omvändelse 
och skulle möjliggöra den. ”Ungdomsgruppen i församlingen blir här ett 
viktigt stöd också för den kristna familjen i dess strävan att leda sina barn in 
i ett personligt trosliv.”483 Ungdomsverksamhetens relation till familjen gjor-
de att föreställningen om omvändelsen blev ett problem i förhållande till 
dem som kom från hem som inte var troende. De relaterade till verksamhe-
ten som andra valbara fritidsaktiviteter. Betoningen av omvändelse var som 
visats tidigare det som gjorde att tonåringar lämnade aktiviteten. Av respekt 
för dessa familjer betonade man inte längre omvändelsen i samma utsträck-
ning som tidigare, exempelvis på lägren.  

Bara för något tiotal år sedan var juniorlägren verkliga väckelseläger. Junio-
rerna var medvetna om att här skulle det beredas tillfälle till avgörelse och 
frälsning. Visst vet vi att det inställer sig problem här, inte minst för de läger-
deltagare som kommer från icke troende hem. Här behövs stor vishet Jak 1:5. 

                               
480 Sanfridson. Inse ungdomsarbetets värde. MB. 29/4 1981, 10.  
481 Sundström. Utan ett ungdomsarbete är församlingens framtid mörk. MB. 22/1 1982, 2. 
482 Sanfridson. Ungdomsarbetets kris är en stor utmaning. MB. 7/8 1980, 4. 
483 Sanfridson. Ungdomsarbetet och förnyelsen. MB. 8/4 1982, 10. Jfr också Götestam. Varför 
så få ungdomar i ÖM-församlingarna?. MB. 31/7 1980, 4.  
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Man får dock inte bli så försiktig att man underlåter att ge juniorerna tillfälle 
till frälsningsupplevelse.484  

Det var viktigt att kontakten upprätthölls så att fostran för omvändelse kunde 
ske, men omvändelseförkunnelsen tonades ner och förknippades i högre 
utsträckning med specifika kampanjer och konferenser. Detta innebar ett 
problem eftersom ungdomarna behövde erbjudas möjligheten att välja. 
”[Det] finns det som talar för att inte minst ungdomar behöver dessa utma-
ningar och tillfällen till ställningstaganden.”485 Omvändelsen beskrevs i ter-
mer av frälsningsupplevelse som gick att knyta till ett specifikt tillfälle, ett 
avgörelseögonblick. Ett tillfälle för ställningstaganden, ett beslut, ett val. 
Helst ska de kunna skriva ett datum i sin bibel ”när de medvetet tog emot 
Jesus”. Hur ska en sådan typ av omvändelseförkunnelse förstås på en ton-
årsmarknad av fritidsaktiviteter? 

Alternativet hade nu blivit ett val: att bli kristen. Omvändelsen blev fram-
förallt förknippad med ett personligt val som implicerade en relation till den 
kristna ungdomskulturen och fritidsverksamheten. Samhällets kamp handla-
de om oron över att de enskilda valen skulle var styrda av känslor snarare än 
gemensamma normer. Denna form av statlig styrning innebar överfört till 
frikyrkan att den enskilde ställdes i centrum utan direkta bindningar till en 
församling som övergripande ram för valen.486 Detta skedde samtidigt som 
omvändelsen förknippades med känslor och ett avgörande ögonblick där ett 
personligt val förväntades. Omvändelseupplevelsen skulle helt enkelt ske i 
samma diskurs som fritidsverksamheten där valen formades inifrån för att 
självständighet skulle uppnås. 

Sammanfattning 
Den kristna ungdomsverksamheten blev under 80-talet synliggjord som en 
fritidsaktivitet. Som sådan blev den ett problem eftersom medlemsantalet 
sjönk och samfundets framtid stod på spel. I MB relaterades ungdomsverk-
samheten främst till en fritidsdiskurs. Den gjorde det i egenskap av kontakt-
yta för att överbrygga glappet mellan ungdomskulturerna och församlingen. 
Minskningen av antalet medlemmar i ungdomsverksamheten förstods som 
uttryck för en konkurrenssituation på den marknad av fritidsaktiviteter som 
formats i samhället. De föreningsorganiserade fritidsaktiviteterna på tonårs-
marknaden var statligt understödda för att ungdomen skulle fostras till de 
värderingar som ansågs önskvärda i samhället. Den kristna ungdomskulturen 
blev som alternativ en styrningsteknik för att möjliggöra omvändelse. Detta 

                               
484 Götestam. Varför så få ungdomar i ÖM-församlingarna?. MB. 31/7 1980, 4.  
485 Ringsvåg. Vart går ungdomarna - del IV. MB. 24/6 1982, 2; Sundström. Utan ett ung-
domsarbete är församlingens framtid mörk. MB. 22/1 1982, 2. 
486 Sundström. Utan ett ungdomsarbete är församlingens framtid mörk. MB. 22/1 1982, 2. 
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alternativ formade inte bara en skillnad gentemot andra ungdomskulturer 
utan också i förhållande till den vuxna församlingen. Detta förstärktes ytter-
ligare genom att ungdomsverksamheten främst relaterades till den troende 
familjens fostran. Ungdomsverksamheten förstådd som styrningsteknik kom 
till uttryck i förhållande till statens fritidsdiskurs för att bibringa ungdomarna 
de eftersträvansvärda normerna och värderingarna.  

Följden av detta var att den kristna ungdomskulturen blev ett medel för att 
uppnå ett annat mål, omvändelsen, men där målet blev underordnat eftersom 
verksamheten blev ett mål i sig. Den kristna alternativa nöjeskulturen kan 
förstås som en styrningsteknik som successivt skiljer den vuxna församling-
en och ungdomsverksamheten från varandra.  

Omvändelsen uppträdde främst som ett val på en marknad av olika möj-
ligheter inom fritidsdiskursen. Det blev ett val som relaterade till den egna 
individuella känslan och upplevelsen friställd från församlingen. På så sätt 
framstod valet som ett val mellan en kristen ungdomskultur och andra ung-
domskulturer.  





 

Del II: Diasporateologisk granskning  
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5. Diaspora som teologiskt perspektiv 

Jag har i de tre historiska kapitlen analyserat hur kristen skillnad genom om-
vändelsen kommer till uttryck i MB:s texter om ungdomar. Den slutsats jag 
kunnat dra är att det har skett förskjutningar som gjort att betydelsen av, 
förståelsen om och innehållet i omvändelsen har förändrats. Uppgiften i de 
resterande delarna av avhandlingen består dels av att analysera dessa föränd-
ringar teologiskt, dels av att utveckla en argumentation för frikyrkans eget 
anspråk på kristen skillnad som är kongenial med dessa kyrkors egen teolo-
gi. Båda dessa uppgifter kommer att utgå från ett diasporateologiskt perspek-
tiv. Perspektivet har jag hämtat från den frikyrkliga traditionen, närmare 
bestämt den mennonitiske teologen John Howard Yoder.  

Diaspora kan framförallt uppfattas som ett konstruktivt perspektiv och 
nyckeln till att förstå hur Yoder tänker förhållandet mellan frälsning, social 
kropp och samhälle. Uppgiften i detta kapitel är att beskriva det diasporateo-
logiska perspektivet både som kritiskt och konstruktivt perspektiv. Efter en 
inledande introduktion till perspektivets förutsättningar kommer jag i ett 
första avsnitt, som relaterar till kapitel sex, redogöra för det diasporateolo-
giska perspektivets negativa motpol, konstantinism. I de två andra avsnitten, 
som utgör bakgrund till kapitel sju, använder jag diasporateologin som ut-
gångspunkt för att utveckla en frikyrklig teologisk position som tar hänsyn 
till idén om skillnad och vars konsekvenser i ett teoretiskt perspektiv har 
potential att bidra till det goda samhället.  

Diasporateologiska perspektivets förutsättningar 
Enligt Yoder formades den judiska identiteten  framförallt i diaspora. Den 
kristna tron har sina rötter i judendomen, och därför använder han diaspora-
identiteten som utgångspunkt för en kristen kollektiv identitet. Den judiska 
diasporan blir i hans teologi ett slags bakgrund för hur kyrkan ska uttrycka 
skillnad i förhållande till samhälle och historia. I diasporasituationen forma-
des en kollektiv identitet som inte gjorde anspråk på makten i samhället.487 
Men den kristna kyrkans relation till den omgivande kulturen omförhandla-
des när den judiska tron och kyrkan separerades. Yoder menar att det innebar 
en förändrad syn på Guds handlande i historien. Det var inte längre dolt utan 

                               
487 Se ovan s 30. 
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antogs vara synligt som en del av det historiska skeendet i och genom det 
romerska riket.488 Kyrkans uppdrag blev därmed att styra historien i rätt 
riktning. ”Providence no longer needed to be an object of faith, for God’s 
governance of history had become empirically evident in the person of the 
Christian ruler of the world.”489 För kyrkans del innebar det att den gick från 
att ha varit i minoritetsposition i samhället till att bli associerad med de sty-
rande och som sådan fick den delansvar för samhällets sammanhållning. 
Detta är teologiskt en problematisk förändring eftersom ansvaret för samhäl-
len är något som tillkommer Gud.  

En annan viktig funktion för överheten är att skapa en idé om det gemen-
samma, ett vi. I den konstruktionen blir den kristna tron gjord till, och accep-
terad som, den ideologi som motiverar detta vi. Problemet är att före-
ställningen om ett vi förutsätter att mångfalden disciplineras. Den kristna 
tron får en viktig funktion i disciplineringen av befolkningen för att åstad-
komma idén om en samhällelig enhetlighet.490 Yoder menar att det är pro-
blematiskt både för dem som inte är kristna och för kyrkan eftersom det 
upphäver skillnaden mellan de som tror och inte tror.  

The fundamental wrongness of the vision of Christendom is its illegitimate 
takeover of the world: its ascription of a Christian loyalty or duty of those 
who have made no confession and, thereby, its denying to the non-confessing 
creation the freedom of unbelief that the nonresistance of God in creation 
gave to a rebellious humanity.491  

När den kristna tron görs till en sådan allmän samlande ideologi kan den 
utgöra den samlande kraften i samhället. Det sker då enligt Yoder på bekost-
nad av möjligheten att stå utanför kyrkan. Alla medborgare blir inordnade i 
kyrkan. Det får till följd att det normala är att tillhöra kyrkan. Det innebär 
inte bara en förändrad syn på samhället utan det får också följder för kyrkan. 

För att idén om det gemensamma i samhället skulle kunna skapas var det 
nödvändigt att göra skillnad på den sanna och den synliga kyrkan. Yoder 
hävdar att det var mot denna förändring av förståelse av kyrkan som den 
radikala reformationen reagerade. De uppfattade det som ett teologiskt fel-
slut att skilja mellan den sanna och den synliga kyrkan. Den radikala refor-

                               
488 Yoder, Christian attitudes to war, peace, and revolution, 62. Hans exempel på detta är 
Eusebius. ”Constantine became for Eusebius a kind of savior, bishop, and theologian. Eusebi-
us made the empire into the church, and the barbarian outsider became the infidel, the nonbe-
liever. In this visible order of God’s work in history, it is only fitting that there not be liberty 
for non-Christians or even for dissenting Christians.” 
489 Yoder, The priestly kingdom, 136. 
490 Detta påminner om hur Michel Foucault resonerar om disciplineringen av mångfalden, se 
Foucault, Övervakning och straff, 218. I Foucaults terminologi är det ett uttryck för disciplin. 
”[D]isciplinen är en teknik för att bringa ordning i den mänskliga mångfalden.” Den lutherske 
teologen Robert Jenson resonerar på ett liknande sätt. Se Jenson, Systematic theology. Vol. 2, 
The works of God, 81. 
491 Yoder, The royal priesthood, 109.  
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mationen betonade den synliga kyrkan, medan den dominerande reformatio-
nen den sanna kyrkan. Idén om ett enhetligt samhälle ledde till förändringar i 
uppfattningen om den troende gemenskapen som enligt Yoder innebar stora 
konsekvenser.  

Whether we use the term ”radical reformation” or one of the other current al-
ternatives (”peace church”, ”free church”, ”believers’ church”), we speak of a 
critical stance toward what medieval Christianity had become, which consid-
ers the shortcomings to be structural rather than superficial, and which lo-
cates them not only in dogma or moral tone but also in what had happened to 
the nature of the believing community.492 

Teologihistoriskt har uppdelningen mellan den sanna och den synliga kyrkan 
beskrivits som en strid om kyrkans helighet. I kampen med Donatisterna 
placerade Augustinus heligheten bortom den konkreta sociala kroppen. Kyr-
kan var helig oberoende av vilka människor som deltog i den. Den radikala 
reformationen menade i kontrast till det att heligheten handlade om männi-
skorna som var en del av kyrkan. Yoder anser att skillnaden mellan dessa 
perspektiv har att göra med två olika sätt att förstå kyrkans helighet. För den 
dominerande reformationen var frågan ontologisk, medan den radikala re-
formationen behandlade den etiskt-eskatologiskt. ”For the preachers the 
question is an ontological one: is our church a church? For the Anabaptists 
the question is an ethical-eschatological one: to what is the congregation 
called?”493 När den synliga kyrkan blev likställd med exempelvis ett folk 
eller ett område över vilket en överhet styrde, framstod det av teologiska skäl 
som viktigt att skilja den heliga och sanna kyrkan från den synliga kyrkan. 
Överheten hade behov av kyrkan som samlande kraft och den kunde därför 
inte göra skillnad på människor i samhället. De teologiska omförhandlingar-
na kan alltså enligt Yoder förstås mot bakgrund av sociologiska förändring-
ar.  

Yoder menar att Augustinus nyplatonska påverkan möjliggjorde den teo-
logiska nytolkningen av ecklesiologin och den tolkningen fördes vidare av 
den dominerande reformationen. Den sanna kyrkan blev definierad med 
hjälp av en fråga om sanning som inte var beroende av människans och  
historiens brist och tvetydighet.494 Kyrkan etablerades därför som en sann, 
men osynlig mänsklig gemenskap.495  

                               
492 Yoder, The Jewish-Christian schism revisited, 108. 
493 Yoder, Anabaptism and Reformation in Switzerland, 266. ”The preachers” syftar på de 
förkunnare som var en del av den zwinglianska reformationen i Schweiz. Jfr också Volf, After 
our likeness, 137–145. Volf menar att en syn på kyrkan som utgår från en universell definition 
inte tar hänsyn till att den samlade kyrkan i Bibeln framförallt handlar om en eskatologisk 
uppfyllelse.  
494 Jfr Yeago, ”A Christian, Holy People.” Han menar att detta är en felaktig förståelse av 
Martin Luthers teologi om kyrkan, men det har varit en förekommande teologisk föreställning 
i exempelvis svensk luthersk teologi. Se exempelvis Wingren, Predikan, 264. ”Frågan om 
kyrkans gränser i folkvärlden är emellertid en fråga, som leder bort från den enda punkt, 
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I ett diasporateologiskt perspektiv relaterar man snarare till den heliga 
kyrkan som en historisk empirisk gemenskap. Det handlar alltså om en an-
nan typ av sociologi. Den troende gemenskapen betraktas som en social 
kropp skild från andra sociala kroppar i samma samhälle. Av det följer med 
självklarhet att det finns en skillnad mellan troende gemenskap och värld. 
Att det skiljer mellan olika sociala kroppar är inte unikt för denna typ av 
ecklesiologi. Det visar snarast att frågan alltid handlar om var gränserna 
mellan olika sociala kroppar ska dras och hur de uppfattas.  

Every living society has its limits, its damnamus. For Anabaptism, the limits 
are less dogmatic than sociological. They do not condemn heretical doctrinal 
formations (as do the Protestant creeds) nor specific personal practices (like 
the so-called ”pietist ethic”), but rather the expressions of wrong community; 
apostate worship, alcoholic partying, commitments of bad faith, and vio-
lence.496 

Den radikala reformationen skapade en grupp inom gruppen, ett samhälle 
inom samhället eftersom de betonade sociala skillnader. Genom omvändel-
sen hade man fått en relationen till Kristus och därigenom blivit delaktig i en 
ny social kropp, kyrkan. Den sociologiska gränsdragningen mot samhället i 
övrigt motiverades alltså av den nya tillhörigheten till Kristus. Det var en 
sociologisk skillnad som motiverades kristologiskt. Dogmer var inte oviktiga 
och den personliga livsföringen var inte utan betydelse för den radikala re-
formationen, tvärtom. Poängen är snarare att kyrkan kommer före den en-
skilde kristne. Man blir kristen genom att omvändelsen åtföljs av delaktighet 
i en troende gemenskap som i sin tur förutsätter etiska övertygelser som är 
kristologiskt begrundade. Enligt Yoder var det alltså inte den enskildes kun-
skap i den kristna tron eller en rätt etisk livsföring som framhölls utan delak-
tigheten i en gemenskap som förstods kristologiskt.497  

Betoningen av delaktighet i den troende gemenskapen som främsta kän-
netecken på en omvänd människa understryks inte minst av den radikala 
reformationens syn på barndopet. Deras problem med barndopet handlade 
varken om barnens intellektuella kapacitet eller deras förmåga till tro utan 
snarare om att barn inte kunde förväntas ställas till svars på samma sätt som 

                                                                                                                             
utifrån vilken man kan upptäcka, vad kyrkan är: ordet. Ordets kyrka i ett land, där predikoäm-
betets bärare ropa ut ordet i alla socknar, kyrkan med territorialförsamlingar. Territorialför-
samlingen är blott ett uttryck för ordets krav på att få komma ut, ordets inneboende vilja att nå 
’folken’.” Jfr också Wingren, Evangeliet och kyrkan, 144–161. 
495 Yoder, Christian attitudes to war, peace, and revolution, 63–64; Yoder, The priestly king-
dom, 140–141. Jfr Bengt Hägglund, Teologins historia, 104–113;  Pelikan, The Christian 
tradition, 303.  
496 Yoder, The Jewish-Christian schism revisited, 127.  
497 Det är också därför som pacifismen är så central för Yoder eftersom den förhåller sig till 
den yttersta av relationer, fienden, och beskriver hur den ska hanteras. Pacifismen är i Yoders 
tänkande inte på något sätt idén om en idealvärld utan konflikter. Den handlar snarare om hur 
konflikter ska hanteras mot bakgrund av den kristna tron.  



 131

vuxna.498 I tillägg till det finns det inga tecken som tyder på att den radikala 
reformationen i Schweiz krävde en fullständig tro eller ett moraliskt klander-
fritt liv.  

No evidence of true faith is demanded of the baptismal candidate, but simply 
that the candidate be conscious of what is involved in confessing Christ and 
desiring baptism. No one questioned at the time whether this confession was 
fully mature or fully correct. Life under the ”rule of Christ” saw to it that 
immature confessions would mature, and that incorrect confessions would 
reveal themselves as such. With the acceptance of a baptismal candidate, the 
community did not hand down an ultimate judgment regarding the faith, sal-
vation, or election of the baptismal candidate.499 

Om den radikala reformationen, som en del anser, hade hävdat syndfrihet är 
det svårt att förstå varför församlingstukten var så central.500 Den förutsatte 
däremot att den omvände uppvisade viljan att låta sig tillrättavisas av den 
troende gemenskapen. Yoder menar att det viktiga var erkännandet av den 
kristna gemenskapen som primär framför andra gemenskaper.  

Ovanstående resonemang förutsätter att den troende gemenskapen utgörs 
av de som blivit omvända och därmed relaterar till Jesus. Det är de omvända 
som kan ställas till svars av den troende gemenskapen, därför kan man säga 
att denna ecklesiologi betonar delaktighet i den troende gemenskapen som 
en kollektiv identitet framför andra gemenskaper.  

Omvändelsen med innebörden delaktighet i en ny social kropp innebär att 
det i kontrast till konstantinismen blir omöjligt att betrakta samhället som en 
enhet. Samhället är då inte i grunden en harmonisk enhet baserad på en na-
turlig ordning, utan uppfattas snarare som en plats där det pågår en kamp 
mellan olika typer av makter. Yoder hävdar att Bibeln beskriver dessa mak-
ter som ”superhuman powers”.501 Han menar att de kan liknas vid det som 
ibland inom sociologin benämns ”strukturer”.502 Det betyder inte att samhäl-
let är lämnat åt sitt öde under kampen mellan olika strukturer. Tvärtom, det 
är Gud som har skapat strukturerna för att inte samhället ska falla ihop i 
kaos. Yoder utgår från Romarbrevet 13. Konstantinismens felaktiga slutsats 
är att Gud skulle ha bekräftat ett visst styresskick eller en specifik överhet. 
Yoder däremot anser att Gud har skapat och insatt överheten som princip.503 
Samhället behöver helt enkelt strukturer för att fungera.  

                               
498 Yoder, Anabaptism and Reformation in Switzerland, 274. Anabaptismen var visserligen 
ingen enhetlig rörelse. Det fanns skilda meningar men Yoder menar att detta var den grund-
läggande föreställningen. Jfr också Yoder, The Jewish-Christian schism revisited, 126. 
499 Yoder, Anabaptism and Reformation in Switzerland, 273. 
500 Yoder, ”The Anabaptist Vision”, 19–20. Jfr ex Martling, Kyrkans tjugo sekel, 209–211. 
501 Yoder, The Christian witness to the state, 8. 
502 Här finns klara likheter med Michel Foucaults sätt att förstå förhållandet mellan individ 
och kollektiv. Se exempelvis Foucault, Övervakning och straff, 35, 138–140, 143, 151–153, 
183–184; Foucault, Sexualitetens historia. Bd 1, Viljan att veta, 45–48, 53. 
503 Yoder, The politics of Jesus, 193–211. 
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These powers are seen as invisibly determining human events; in biblical 
language powers would be roughly the equivalent to the modern term struc-
tures, by which psychological and sociological analysts refer to the dimen-
sions of cohesiveness and purposefulness which hold together human affairs 
beyond strictly personal level, especially in such realms as that of the state or 
certain areas of culture.504  

Yoder hävdar även att den troende gemenskapen som social kropp är en typ 
av struktur. Om förståelsen av den troende gemenskapen som en struktur 
relateras till att skillnaden mellan troende gemenskap och värld ska definie-
ras kristologiskt, får det följden att strukturen skall förstås kristologiskt. Det 
är därmed som en kristologiskt definierad gemenskap kyrkan är indragen i 
den kamp som pågår i samhället. 

Det Yoder säger om kyrkan och samhället gör att man kan förstå Guds 
handlande som uttryck för två olika ordningar – ”order of providence” och 
”order of redemption”. Detta kan på ytan påminna om en luthersk två rege-
mentslära men till skillnad från denna lära är Yoder noga med att inte be-
kräfta överheten som en explicit tjänare för Guds vilja. Gud kan använda 
överheten inom ramen för ”the order of providence” för att upprätthålla ord-
ning, men det ska inte förväxlas med Guds direkt frälsande handling genom 
”the order of redemption”.  

It is thus meaningful to speak of an ”order of providence,” where Christ 
reigns over man’s disobedience, through the ”powers” including the state, 
side by side with the ”order of redemption” where Christ rules in and through 
the obedience of his disciples.505 

Talet om en kristen skillnad ska alltså förstås utifrån en speciell teologi om 
hur Gud handlar i samhället och hur Gud handlar genom kyrkan. Det är den 
sociala kroppen, kyrkan, som relateras till ”the order of redemption”.  

Av detta följer att Yoders diasporateologiska perspektiv inte kan beskri-
vas som någon banal dualism mellan kyrka och samhälle. Det är när potenti-
ellt goda strukturer i samhället kräver självständighet utanför Kristus som de 
kan karaktäriseras som värld och som den definitiva skillnaden uppträder. 
Värld är i Yoders diasporateologiska perspektiv inte detsamma som skapelse 
eller samhälle utan ska snarare förstås som de strukturer i samhället som 
uttrycker ”concrete form of creation’s disobedience”.506 Det betyder att värld 
betecknar motsatsen till den lydnad som upprättas i Jesus. Världen kan alltså 
uppträda i samhällets olika maktstrukturer. ”It is embodied in the state, wor-
ship, class, economics, and the demonic nature of a culture that has become 

                               
504 Yoder, The Christian witness to the state, 8. 
505 Ibid., 12. 
506 Yoder, Anabaptism and Reformation in Switzerland, 265. 
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autonomous.”507 Men dessa behöver nödvändigtvis inte vara värld, eftersom 
de i egenskap av Guds skapade maktstrukturer också kan vara uttryck för 
”order of providence”. Det öppnar upp för möjligheten att inte betrakta män-
niskans synd enbart som enskilda handlingar av moralisk karaktär utan sna-
rare som delaktighet i världens struktur. Av detta följer att synd inte främst 
är en moralisk kategori utan en maktkategori. Man skulle därmed kunna 
hävda att den kristna skillnaden i ett diasporateologiskt perspektiv inte hand-
lar om förhållandet mellan samhälle och troende gemenskap, utan om förhål-
landet mellan värld och troende gemenskap. 

Det är mot den teologiska bakgrunden som Yoder tolkar den anabaptistis-
ka Schleitheimbekännelsen från 1527 när den jämställer den troende gemen-
skapens disciplinering med den som de styrande utför i ett land.508 Yoder 
relaterar i sin tolkning bekännelsens ord till distinktionen mellan ”the order 
of providence” och ”the order of redemption”. I ”order of providence” läm-
nas människan fri i sin olydnad, men Gud styr fördolt genom överhetens 
svärd för att förhindra syndens eskalering. I ”order of redemption” är grun-
den människors medvetna respons på Guds kallelse till omvändelse och ef-
terföljelse. Därför betonas den troende gemenskapens disciplinering. Fokus 
låg alltså inte i anabaptismen på syndfrihet, som det ibland felaktigt blivit 
förstått, utan på viljan att först och främst underordna sig den troende ge-
menskapens disciplinering snarare än samhällets disciplinering.509  

Betoningen av gemenskapen som en troende gemenskap innebär inte 
nödvändigtvis uppfattningen om andra kyrkor som icke-troende gemenska-
per. Det kan snarast ses som ett val av primär disciplinerande gemenskap 
framför andra gemenskaper, som till exempel familj, nation, klass, yrke och 
status. Andra lojaliteter blir relativiserade för den omvända människan, in-
klusive den samhälleliga överheten. Enligt Yoder var det relativiseringen av 
överheten som var anledningen till att den radikala reformationen fördömdes 
som heretiska av den dominerande reformationen. ”So it turns out that, con-
trary to expectations, in the dialogues it is always the preachers and not the 
Anabaptists, who deny the Christianity of their opponents.”510 Den paradoxa-

                               
507 Ibid.; Yoder, ”How H. Richard Niebuhr Reasoned: A Critique of Christ and Culture”, 70. 
”It [world] means rather culture as self-glorifying or culture as autonomous and rebellious and 
oppressive, opposed to authentic human flourishing.” 
508 Schleitheimbekännelsen formulerades när ledare inom anabaptismen möttes i Schleitheim, 
Schweiz, för att försöka komma överens om en trosbekännelse. Det blev en bekännelse med 
sju punkter som betonade det säregna med de anabaptistiska gemenskaperna. Yoder, The 
Schleitheim Confession. 
509 Slutsatsen förutsätter att det finns en relation mellan Schleitheimbekännelsen och anabap-
tiska övertygelser på 1500-talet. Det är inte ett alldeles orimligt antagande. Den uttrycker 
naturligtvis inte vad alla anabaptister eller anabaptistiska rörelser tänkte, lika lite som den 
Augsburgska bekännelsen uttryckte alla lutherska bekännares uppfattning.  
510 Yoder, Anabaptism and Reformation in Switzerland, 273. Yoder hänvisar till dialogerna 
mellan anabaptisterna och företrädare för reformationen i Schweiz (not 36). Enligt Yoder 
omnämner Zwingli anabaptisterna som ”antikrist” och att Conrad Grebel ”was in hell”. Oeco-
lampadius anklagade Balthasar Hubmaier för att ha lämnat den kristna tron och börjat följa 
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la konsekvensen är att det inte var den radikala reformationen som bedömde 
om andras tro var sann eller ej utan de andra reformatorerna som bedömde 
anabaptisterna.  

Den troende gemenskapen kan alltså i ett diasporateologiskt perspektiv 
förstås som ett sätt att upprätthålla en disciplinerande gemenskap, skild från 
andra disciplinerande gemenskaper. Det är den primära gemenskapen för 
den omvände eftersom den utgår från Guds handlande och den enskildes 
omvändelse. Av detta drar jag slutsatsen att det diasporateologiska perspek-
tivet betraktar den kristna skillnaden i samhället som en kristologiskt moti-
verad sociologisk skillnad med betoning av den troende gemenskapen som 
en social kropp.  

Konstantinism som heuristiskt begrepp 
Begreppet konstantinism har en viktig funktion i Yoders teologi som en be-
skrivning av de teologiska förändringar som uppstår när skillnaden mellan 
den kristna kyrkan och världen inte upprätthålls.511 Det representerar motsat-
sen till det diasporateologiska perspektivet. Hans användning av begreppet 
kan beskrivas som heuristiskt. Det används för att observera och beskriva 
teologiska förskjutningar som skett vid olika tillfällen i historien. Konstanti-
nism uppträder på olika sätt, men med vissa gemensamma drag.512  

Exegeten John Nugent har förstått Yoders konstantinism som ett skifte i 
hur Guds folk relaterar till samhället.  

[Constantinism is when] God’s people [is willing] to deform their specific 
God-given identity by merging with worldly power structures and using top-
down, coercive, worldly power to accomplish what God has given his people 
to do without such power.513 

Konstantinism handlar framförallt om två delar. För det första att kyrkans 
uppdrag blir sammanfogat med världsliga maktstrukturer för att kunna få 
kontroll över samhället.  

                                                                                                                             
djävulen. Vid upprepade tillfällen menar Yoder att det handlade om en fördömelse av anabap-
tisternas inställning till överheten, det vill säga deras ovilja att acceptera överhetens discipli-
nering.  
511 Begreppet värld används i Yoders tänkande dels på världen som uttryck för skapelse och 
kulturens utsträckning, dels som motsats till kyrka eller troende gemenskap. Värld är den del 
av samhället som är fallen och uttryck för syndens närvaro.  
512 Yoder, The priestly kingdom, 141–144. 
513 Nugent, ”A Yoderian Rejoinder to Peter J. Leithart’s Defending Constantine”, Kindle loc. 
454. 
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Providence no longer need to be an object of faith, for God’s governance of 
history had become empirically evident in the person of the Christian ruler of 
the world.514 

Det handlar inte minst om viljan att med maktmedel och politisk styrning ta 
kontroll, så att historien utvecklas åt det håll som uppfattas vara bäst, snarare 
än att lita på Guds försyn och uppenbarelse i Jesus.515  

För det andra handlar det om att kyrkan blir sekundär i relation till över-
heten när det gäller hur Guds vilja förverkligas i historien.516 Den kristna 
kyrkan inordnas i samhället som en del av överhetens vilja att skapa enhet.  

Den amerikanske teologen Peter Leithart har kritiserat Yoders förståelse 
av konstantinism.517 Han hävdar att Yoders teologiska agenda gör att han 
förvanskar historien eftersom han vill göra två saker samtidigt.  

Where he fails, however, is in showing that this heresy actually deserves the 
name Constantinian, and therefore that this heresy has characterized the 
mainstream church for the better part of its history. Yoder is trying to wed 
two things that do not go together: a capitulation of the church and world on 
the one hand, and an Anabaptist narrative of the Constantinian ”fall of the 
church” on the other.518 

Leithart anser att sammansmältningen av distinktionen mellan kyrka och 
värld med en idé om kyrkans fall gör att Yoders historiska beskrivning inte 
blir korrekt. Yoders förståelse av konstantinism är helt enkelt för ideologiskt 
styrd. Leithart menar att det skedde förändringar i relationen mellan kyrkan 
och den styrande makten, men att de förändringarna snarare innebar att Rom 
blev ”döpt”. Det var positivt att den kristna kyrkan blev kulturellt och poli-
tiskt dominerande. Vi kan exempelvis tacka Konstantin för han byggde en 
civilisation som inte utgick från offerkulter.519  

Leitharts kritik av Yoders historiska narrativ träffar inte hans bruk av be-
greppet konstantinism. Teologen Alexander Sider ger visserligen Leithart 
rätt i att Yoders beskrivning av den tidiga kyrkans historia inte är tillräckligt 
precis, men hävdar att det är andra frågor som är centrala för Yoder i förhål-
lande till konstantinismen.520 Sider menar att Yoder för det första inte var 
intresserad av kejsar Konstantins eventuella personliga tro eller av det histo-
riska skeendet på 300-talet. För det andra handlar inte konstantinismen hos 
Yoder om ett fall i absolut bemärkelse. Det ska snarare uppfattas som en 
metafor för ett historiskt val som på ett avgörande sätt förändrade kyrkans 
interaktion med samhället.  
                               
514 Yoder, The priestly kingdom, 136. 
515 Yoder, For the nations, 108–111; Yoder, The politics of Jesus, 246–247. 
516 Yoder, The priestly kingdom, 141–144. 
517 Leithart, Defending Constantine.  
518 Ibid., 316. Betoning original. 
519 Ibid., 326–333. 
520 Sider, ”The Church: An anabaptist view”, Kindle Loc. 5382. 
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Yoders intresse för konstantinismen ligger alltså i de teologiska föränd-
ringar som uppstår när relationen mellan den kristna kyrkan och världen 
förändras.521 Det visar inte minst hur Yoder själv använder begreppet.522 Han 
beskriver hur konstantinism har kommit till uttryck i skiftande historiska 
omständigheter, eller olika typer av konstantinismer.523 Men gemensamt för 
konstantinism är andra källors primat framför Jesus. 

They explained and justified the growing distance from Jesus and his re-
placement by other authorities and another political vision than that of the 
Kingdom of God.524 

Hos Yoder blir det, som jag redan nämnt, ett slags heuristiskt begrepp som 
gör att mycket olika företeelser inom ett samhälle kan beskrivas som kon-
stantinism. Han kan till exempel beskriva kyrkornas förhållande till samhäl-
let både i USA och i Sverige som konstantinism.  

The United States of America, despite the formal separation, consider them-
selves a Christian nation, the majority of their citizens consider themselves as 
members of some church; the army, congress, schools, even football games 
have chaplaincy service. In a country like Sweden the secularization process 
went in another direction. Here the churches continue to enjoy the formal 
support of government but can no longer count on any important popular 
support. Different as these two examples are, they have in common nonethe-
less the fact that they represent the secularization of a Constantian dream. In 
both cases it is possible that the church can continue to give her blessing to 
the nation and, that the church and the government, as visible institutions, 
mutually support one another even though it is widely recognized that it is no 
longer possible to speak of the mass of society as in any specific sense 
”Christian”.525 

Yoders användning av konstantinism bör alltså förstås som ett sätt att be-
skriva historiska förändringar, som har det gemensamt att skillnaden mellan 
kyrka och värld blir otydlig eller försvinner. Det Yoder intresserar sig för är, 
enligt Sider, hur kyrkan kan bedöma vilka förändringar som är trofasta mot 
uppenbarelsen i Jesus och vilka som inte är det.526 Den amerikanske teologen 

                               
521 Yoder, The priestly kingdom, 135. ”[T]he medieval legend which made of Constantine the 
symbol of an epochal shift was realistic: he stands for a new era in the history of Christiani-
ty.” 
522 Ibid., 141–144. Han gör det under rubriken ”The ever new shape of establishment”. Po-
ängen är helt enkelt att konstantinismen snarast ska förstås som ett mönster som uppträder på 
olika sätt i olika tider.  
523 Ibid.; Yoder, The royal priesthood, 195–197. Se också Patrik Hagman som använder 
mönstret på den moderna kapitalistiska konsumtionskulturen. Hagman, ”The 
Constantinianism of the Free Church tradition and the promise of a new asceticism.” 
524 Yoder, The priestly kingdom, 141. 
525 Yoder, The original revolution, 143. Om Svenska kyrkan har någon större allmänt stöd kan 
naturligtvis diskuteras. Det beror helt enkelt på vad man menar med det.  
526 Sider, ”The Church: An anabaptist view”, Kindle Loc. 5382. 
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Stephen Long menar följaktligen att om ett annat skeende i historien hade 
framstått som mer omvälvande på samma område skulle det fått stå som 
modell i stället för de omvälvningar som förknippas med kejsar Konstan-
tin.527 

Den danske teologen Jeppe Bach Nikolajsen säger att Yoder gör skillnad 
på christendom och konstantism.528 Den förra syftar på vissa geografiska och 
politiska arrangemang under medeltiden medan den senare handlar om teo-
logiska idéer där kyrka och värld blandas samman. Sammantaget betyder det 
att konstantinism framförallt handlar om andra teologiska övertygelser om 
den kristna kyrkan. Det handlar om föreställningar som får teologiska kon-
sekvenser och som kan beskrivas som olika ecklesiologier.  

Jag förstår alltså konstantinism som ett heuristiskt begrepp som används 
för att visa hur skillnaden mellan kyrka och värld blir osynliggjord eller om-
intetgjord. I linje med detta används konstantinismen i denna avhandling för 
det första för att visa hur viljan att ta kontroll och skapa enhetlighet i samhäl-
let förändrar förståelsen av både värld och kyrka. För det andra kommer 
begreppet att användas för att visa hur omvändelsen omförhandlas så att 
kristna trons moraliska anspråk skiljs från omvändelsen som erfarenhet. Till 
sist används det för att visa hur de två föregående förändringarna berövar 
den kristna kyrkan dess kritiska potential i samhället och hur den reduceras 
till en bekräftelse av det allmänt vedertagna. Det är dessa tre områden som 
jag nu kommer att beskriva med bakgrund i begreppet konstantinism. 

Konstruktionen av enhetlighet 
Konstantinismen handlar hos Yoder om överhetens strävan efter att alla ska 
inordnas i samma gemensamma moraliska värderingar. Anders Piltz har 
beskrivit en idé som påminner om konstantinism, men han benämner det 
”Romtanken”.529 Romtanken är föreställning om något gemensamt som hål-
ler ihop ett samhälle. ”Symbolen behövs för att en grupp människor ska hålla 
ihop och marschera åt samma håll.”530 Enligt Piltz har denna tanke tagit sig 
uttryck på en mängd olika sätt i historien: exempelvis i den katolska kyrkan, 
nationalstaten, franska revolutionen och amerikanska konstitutionen. Rom-
tanken kännetecknas av drömmen om en politisk enhetlighet. Han menar att 
den är speciellt framträdande i tider som upplevs som splittrande. Piltz 
anknyter till Augustinus ”Gudsstaten” där denna dröm framställs som en 
felaktig längtan efter den världsliga makten. ”[D]en politiska teologins 
drömmerier är en pervers projektion av Guds allmakt på det jordiska makt-
spelet.”531 Romtanken drivs av drömmen om en guldålder som något ”mera 

                               
527 Long, ”Yoderian Constantinism?”, Kindle Loc. 3523. 
528 Nikolajsen, Redefining the identity of the church, 117. 
529 Piltz, ”Romtanken eller drömmen om mänsklighetens enhet.” 
530 Ibid., 192. 
531 Ibid., 205.  
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ursprungligt, överskådligt, äkta, kraftfullt, oförstört och livsdugligt än senare 
tiders förfall”.532 Den är som alla symboler dubbeltydig och kan därför låna 
sig både till goda och onda krafter i historien, men den behövs som symbol. 
Samhällen behöver en gemensam grund att samlas omkring för att inte sam-
hället ska falla sönder, trots risken att symbolerna lånas till de mest destruk-
tiva makterna i historien.533 Romtanken är alltså enligt Piltz en nödvändig 
men förrädisk symbol.  

I Yoders diasporateologiska perspektiv framstår Romtanken som en kon-
stantinsk idé eftersom den genom en gemensam symbol disciplinerar och 
skyler över de skillnader som finns i alla samhällen. Han ifrågasätter emel-
lertid inte behovet för grupper att ha något gemensamt att samlas omkring 
utan snarare om samhället ska vara den primära gemenskap runt vilken män-
niskors drömmar samlas. Den enhet som konstantinismen, eller Romtanken 
med Piltz ord, åstadkommer är i själva verket en chimär. Den skyler över de 
olikheter som samhället alltid har utgjorts av.  

Reality always was pluralistic and relativistic, that is, historical. The idea that 
it could be otherwise was itself an illusion laid on us by Greek ontology lan-
guage, Roman sovereignty language, and other borrowings from the Ger-
mans, the Moors, and other rulers of Europe.534  

Den pluralism Yoder postulerar refererar inte till gränserna mellan samhällen 
utan skillnader mitt i existerande samhällen. Han betraktar alltså samhället 
som en offentlig arena där grupper kommer med olika former av etiska nor-
mer, kognitiva förutsättningar och sociala perspektiv. Yoders hållning hand-
lar inte om en normativ pluralism utan en deskriptiv. Pluralismen har alltid 
varit svår att hantera för de styrande och de har därför anknutit till och före-
språkat föreställningen om gemensamma värden i samhället.  

Konstantinismen uppstod, enligt Yoder, inte som en radikal revolution 
utan snarare genom förskjutningar i den kristna kyrkan som både hade socio-
logiska och teologiska orsaker. Yoder skriver att den mest betydelsefulla 
förändringen är när den kristna kyrkan och den judiska tron skiljs åt. Detta 
innebar att den judiska betoningen på Guds handlande genom det partikulära 
Gudsfolket trängdes undan av föreställningen om universella idéer. Den 
kristna tron blev i en mening abstraherad. 

Thereby the faith became an unhistorical moral monotheism, with no particu-
lar peoplehood and no defenses against acculturation, no ability to discern the 
line between mission and syncretism.535 

                               
532 Ibid., 216. 
533 Ibid., 192, 226–227. 
534 Yoder, The priestly kingdom, 59. 
535 Yoder, The Jewish-Christian schism revisited, 107.  
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Detta innebar flera saker enligt Yoder. Paradoxalt nog betydde det att Gud 
inte längre blev hela världens Gud utan snarare förknippades med Romarri-
ket. Det religiösa livet blev centraliserat och fick en ceremoniell betydelse 
för nationen snarare än decentraliserad kongregationalism.536 Detta gjorde att 
kyrkan inte längre kunde göra skillnad på kulturell anpassning och upp-
blandning av religiösa föreställningar. De två grundläggande teologiska 
misstagen var att det universella fick företräde framför det historiskt partiku-
lära och att kyrkan blev osynliggjord som social kropp till förmån för Guds 
handlande genom Romarriket.  

För Yoder är frågan alltså inte om det finns en sanning utan snarare på 
vilket sätt den är tillgänglig. I konstantinismen är sanningen eller det rätta 
relaterat till något bortom det historiskt partikulära. ”[T]he epistemology of 
establishment, was validated by placing the power of political authority and 
social consensus behind a particular belief system.”537 Yoder menar att en-
hetligheten är en förutsättning för konstantinismen och därför blev det uni-
versella det dominerande framför det historiskt partikulära och det eskatolo-
giskt sanna. Detta fick konsekvenser både för möjligheten att inte vara kris-
ten och för kyrkan som social kropp.  

Relativiseringen av Jesu mänsklighet 
Konstantinismen innebär också att frälsningens innehåll förändrades. För att 
Jesus ska vara meningsfull i en konstantinsk konstruktion relativiseras hans 
etiska anspråk. Moralen måste vara rimlig för alla i samhället och inte bara 
för dem som responderat i tro. Enligt Yoder är detta förklaringen till att ex-
empelvis Anselm av Canteburys försoningsteori inte inkluderade efterföljel-
se och lärjungaskap. Den enskilda människans behov av frälsning förknip-
pades inte med efterföljelse utan handlade framförallt om människans fri-
kännande och behovet av förlåtelse. I en tid när alla var medlemmar i kyrkan 
kunde inte frälsning handla om ett byte av social tillhörighet med åtföljande 
efterföljelse. 

Theologians have wanted an answer to humanity’s need; they have not in 
general sought an understanding of discipleship. They could not, since their 
definition of the Christian had to include every citizen in the Christian 
West.538  

När den kristna tron fungerar som det sammanhållande kittet i ett samhälle 
kan ingen hamna utanför frälsningen. Frälsningens funktion flyttas från ef-

                               
536 Ibid. 
537 Yoder, The priestly kingdom, 60. 
538 Yoder, Preface to theology, 308. Jfr också Yoder, The priestly kingdom, 87. Yoder hävdar 
att ”arrangement which came about in the medieval period through a tacit or explicit relativiz-
ing of the normativeness of the incarnation.” 
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terföljelse i samhället till ett personligt frikännande som mottas i sakramen-
ten.539 Frälsningen förknippas med sakramentala handlingar snarare än inför-
livandet i en annan social kropp som utgår från andra disciplinerande normer 
än de gängse.540 Det är mot den bakgrunden som Jesus som människa inte 
har någon egentlig funktion i Anselms modell enligt Yoder.  

Yoder hävdar alltså att utformningen av Anselms försoningsteori kan för-
stås som följd av konstantinism. Jesu liv och undervisning blir, såsom det till 
exempel summeras i Bergspredikan, inte längre en modell att följa.541 För de 
flesta reduceras Jesu betydelse till den förlåtelse och nåd som hans korsdöd 
förmedlar via sakramenten. Jesu kallelse till efterföljelse förstådd som moral 
gäller nu bara vissa människor med speciella kallelser. För de kristna männi-
skor som inte lever i speciella kallelser hämtas de etiska normerna från ”na-
turen” eller ”kallelsen” (vocation). Moralen bör i en konstantisk modell vara 
av sådan karaktär att den kan gälla alla oavsett personens relation till Jesus. 

”Vocation” is one of the best classical labels for that ”other” standard of mor-
al behavior with which the guidance of Jesus needs to be complemented or 
by which it even sometimes needs to be corrected or replaced.542 

Yoder menar att ett sådant osynliggörande av Jesu mänsklighet paradoxalt 
nog kan innebära ett slags homogenisering av människor i ett samhälle. 
Bakom föreställningen om det naturliga eller kallelsen ligger en idé om en 
gudomlig ordning som kyrkan kan tolka och som i kraft av dess allmängil-
tighet blir normerande för alla. Den kristna moralen ska fortfarande utgöra 
grunden, men det sker nu snarare genom att moralen placeras i skapelseteo-
login.  

Yoder anser att denna teologiska manöver är ett problem eftersom det inte 
gör rättvisa åt trinitetsläran, då skapelseteologin och kristologin får olika 
funktioner. Som människa har inte Jesus något med frälsningen att göra utan 
det är som Gud han frälser världen. Frälsning blir i den meningen något som 
sker utanför det mänskliga i stället för något som sker mitt i det.543        
Frälsningen har inget med samhället som sådant att göra utan blir endast en 
fråga om individens ställning inför Gud. I kontrast till det skriver Yoder att 
trinitets-lärans poäng snarast är att hålla fast vid bekännelsen till en Gud, 

                               
539 Han är naturligtvis medveten om att det finns olika sätt att förstå etikens förhållande till 
den troende och vilka etiska krav som kan ställas på vem. Det visar sig exempelvis i den 
romersk-katolska kyrkans skillnad på om man är klerikal eller lekman. Jfr Yoder, The Chris-
tian witness to the state, 60–74. 
540 Yoder, Preface to theology, 302. För egentligen gällde det inte alla eftersom bara de pre-
destinerade var frälsta i eskatologisk mening.  
541 Bergspredikan återfinns i Matteusevangeliet kap. 5–7. 
542 Yoder, ”How H. Richard Niebuhr Reasoned: A Critique of Christ and Culture”, 77. 
543 Branson Parler har visat att detta perspektiv är helt grundläggande hos Yoder. Parler menar 
att det inte går att förstå Yoders syn på kultur, historia och lärjungaskap om det inte görs 
utifrån ett trinitariskt mönster. Parler, Things Hold Together. 



 141

som enhet både i väsen och handling. Gud gör inte en sak som Fadern, ska-
pare och en annan som Sonen, frälsare.  

The point of the doctrine of the Trinity is not to affirm distinctions or even 
complementary differentiations between the Father, Son, and the Spirit, but 
rather to safeguard the unity of these three ways in which we know of God. It 
was not to relativize Jesus or cut the later church loose from his 
normativeness.544 

Det är som människa och Gud Jesus frälser världen, och är etiskt normativ 
för den omvända människan.  

Jesu etiska anspråk som människa relativiseras i konstantinismen för att 
kunna fungera som samhällets ideologiska kitt. Moralen byggs i stället på 
skapelseteologiska föreställningar som paradoxalt nog kan förstås som att 
utöva makt i samhället. Relativiseringen av Jesu mänskliga anspråk kan allt-
så förstås som en kristen disciplinering av samhället, men nu i stället genom 
en hänvisning till skapelseteologin. 

Andra skillnader uppstår 
Konstantinismen blir i Yoders teologi ett heuristiskt begrepp som synliggör 
både kyrkans integrering i föreställningen om samhällets enhetlighet och 
relativiseringen av Jesu mänsklighet. Följden av dessa två parallella proces-
ser är att relationen mellan kyrkan och världen förändras. När kyrkan blir en 
del av etablissemanget kommer kyrkan, enligt Yoder, att uppfatta den nuva-
rande konfigurationen av samhället som normerande. Nya testamentet slutar 
att vara den funktionella normen för den kristna kyrkan. 

[The] post-Constantian factual situation is preferable to that of the New Tes-
tament. The authorities have become a form of community, and if need be, 
the visible form of community, and everything else – persecution, state en-
forced moral discipline, and religious wars – can emerge from this assump-
tion.545 

Konstantinismen bekräftar det samtida eftersom det gör anspråk på att vara 
det naturliga och givna. Av detta följer att andra skillnader uppstår som kon-
stitueras i förhållande till det som uppfattas vara det naturliga. Det naturliga 
ska styra handlandet i samhället, och andra hållningar som inte uppfattas 
vara naturliga är inte legitima. Jesu etiska anspråk blir snarast en fråga för 
det personliga livet. 

                               
544 Yoder, ”How H. Richard Niebuhr Reasoned: A Critique of Christ and Culture”, 62. Yoders 
mest kända bok är ett försvar för betydelsen av en messiansk etik och Jesu normativitet för 
mänskligt liv. Se Yoder, The politics of Jesus, 1–13.  
545 Yoder, Anabaptism and Reformation in Switzerland, 260–261. 
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Interiorization and individualization, like the developments of the special 
worlds of cult and mediation, were not purely philosophical invasions which 
took over because they were intellectually convincing. They did so also be-
cause they were functional. They explained and justified the growing distance 
from Jesus and his replacement by other authorities and another political vi-
sion than that of the Kingdom of God.546 

Det finns inte längre en skillnad mellan hur troende och icke-troende förvän-
tas uppträda i samhället. De lever med samma normer och värderingar. Den 
enskildes samhällsmoral relateras till den funktion i vilken människan befin-
ner sig. I förhållande till sin granne ska människan älska, men om samma 
person möter sin granne i egenskap av domare är det ämbetet som styr hand-
landet.547 ”The content of ethical guidance is not the teaching of Jesus but the 
duties of ’station’ or ’office’ or ’vocation’.”548 Detta innebär alltså inte att 
skillnaderna upphör i samhället utan de etableras i andra relationer. Skillna-
der etableras alltså inte utifrån en respons på evangeliets kallelse utan genom 
andra gränsmarkörer, exempelvis de som förknippas med överhet, ämbete, 
klass eller folkgrupp.549  

Yoder menar att för den enskilda människan innebär den radikalreforma-
toriska skillnaden mellan kyrka och värld att man deltar i det mänskliga livet 
utifrån den kunskap som möjliggjorts genom uppenbarelsen i Jesus.550 Mötet 
med nästan ställer olika krav beroende på om mötet med nästan förstås ut-
ifrån ämbetets eller överhetens perspektiv eller det förstås som ett uttryck för 
Jesu mänsklighet. Det finns följaktligen enligt Yoder inget otolkat etiskt krav 
i den andres blick. Konstantinismen formar en annan etisk blick än den som 
evangeliet formar.  

Sammanfattning 
Den ecklesiologi som framträder ur det mönster som Yoder benämner kon-
stantinskt förändrar förståelsen av den troende gemenskapen. Yoder anser att 
dessa förändringar är negativa av flera skäl. För det första innebär det en 
disciplinering genom anknytningen till universella anspråk. Disciplineringen 
gäller både samhället och den troende gemenskapen. För samhället betyder 
det att människor inte lämnas fria i sin tro eller icke-tro. Den kristna kyrkan 
blir det sammanhållande kittet i samhället och bör därmed också inkludera 
alla. Men det betyder också att den troende gemenskapen disciplineras efter-
som den, för att kunna omfatta alla, tvingas omförhandla sina teologiska 

                               
546 Yoder, The priestly kingdom, 141. 
547 Yoder, The Christian witness to the state, 62–64. 
548 Yoder, The priestly kingdom, 138. 
549 Jfr Cavanaugh, Torture and Eucharist, 11–18. Han använder ”scatter” och ”gather” som 
termer för att beskriva hur olika gemenskaper formas av olika praktiker.  
550 Yoder, Anabaptism and Reformation in Switzerland, 261; Yoder, The Christian witness to 
the state, 60–73.  
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föreställningar. Det kommer till uttryck i idén om den sanna men osynliga 
kyrkan. Det andra området som det konstantinska mönstret förändrar är sy-
nen på Jesus. Jesu anspråk relativiseras och han får ingen annan funktion än 
att offras på korset som en syndfri människa. De etiska anspråken inordnas i 
stället i talet om kallelse eller ämbete med motivation från skapelseteologin. 
Det tredje och sista området som förändras är att skillnaden mellan den tro-
ende gemenskapen och världen förflyttas. Skillnaden uppträder nu i stället på 
andra ställen formade av föreställningen om ett annat samlande vi under en 
överhets jurisdiktion. Skillnaden uppträder därför i stället mellan klasser, 
nationer eller folkgrupper.  

Omvändelsen som ny gemenskap 
För diasporateologin är den grundläggande föreställningen att Gud har utvalt 
ett synligt folk, en mänsklig och social gemenskap, som förkunnar, lever och 
vittnar om Gud i världen. Det är den troende gemenskapen förstådd som 
social kropp som är konstituerande för diasporateologin. Det är dock inte en 
social kropp i atomistisk bemärkelse, det vill säga i total separation från 
samhället, utan snarare en social kropp i samhället som kännetecknas av att 
den har ett annat mål.  

Yoders diasporateologi ska förstås som en teologi som både förutsätter 
och utvecklar en modell av den troende gemenskapen som en kollektiv iden-
titet samtidigt som den varken tvingar sig på eller vill ta makten över andra 
kollektiva identiteter. Denna del av kapitlet syftar till att beskriva och ut-
veckla dessa tankar genom att redogöra för den skillnad som omvändelsen 
skapar, för den troende gemenskapen som en ny maktstruktur och till sist för 
den förståelse av tillvaron som blir följden.  

Omvändelsen skapar skillnad 
I Yoders diasporateologiska perspektiv är den personliga omvändelsen det 
som utgör den avgörande skillnaden mellan människor. Behovet av frälsning 
utgår i den kristna tron ifrån att något är fel i tillvaron (synd) och måste för-
ändras. Det grundläggande felet handlar om att människan inte kan lyda 
Gud. Frälsningen innebär därför att genom omvändelse upprättas till lydnad. 
Lydnaden handlar enligt Yoder om ett annat sätt att vara människa i samhäl-
let, det vill säga efterföljelse.  

Yoders betoning av efterföljelse betyder emellertid inte att han tonar ned 
nåden eller att han förnekar att det enbart är Gud som åstadkommer fräls-
ningen. Likt många andra i teologihistorien är det för Yoder en grundläg-
gande övertygelse att man i soteriologin måste hålla ihop Jesu gudomlighet 
och mänsklighet. Fasthållandet vid Jesu gudomlighet och mänsklighet är 
förutsättningen för att människan ska kunna lyda Gud. Människan kan inte i 



 144 

sig själv lyda Gud, men eftersom Jesus var både människa och Gud kunde 
han som människa vara lydig mot Guds vilja.  

Enligt Yoder var det Jesu fullkomliga lydnad som ledde till att han döda-
des. De syndiga strukturer som präglar den mänskliga tillvaron kunde inte 
tillåta en sådan lydnad.551  

Christ’s sinlessness is rather the whole point of his life and his obedience-
offering. His sinlessness, his obedience, is what he offered to God, and that 
sinlessness, utter faithfulness to love, cost his life in a world of sinners.552  

Den lydnad som Jesus levde i blev problematiskt för de makter som härska-
de i samhället och de gjorde därför slut på Jesus. Yoder drar från detta slut-
satsen att det var själva syndfriheten, det vill säga lydnaden, som offrades 
eftersom det var grunden för att världens makter dödade Jesus. Hans teologi 
förutsätter med andra ord en syn på synd som inte bara handlar om ett indi-
viduellt inre förfall utan också att människan är en del av fallna strukturer. 
Omvändelsen medför därför individers delaktighet i en ny social kropp där 
frälsningens lydnad formas.553  

Framförallt innebär emellertid Yoders teologi att Jesu mänsklighet blir av 
central betydelse. Det var som människa han visade vad det innebar att leva 
ett mänskligt liv som uppfyller Guds vilja. Jesus inte bara frälste människan 
utan visade också vad det innebar att leva som frälst.  

The work of Christ is, at its center, obedience (Philippians 2). Christ was ex-
actly what God meant humans to be: in free communion with God, obeying 
God and loving others –even his enemies– with God’s love. The Nicene Cre-
ed seeks to safeguard this truth.554  

Människans lydnad mot Guds vilja kommer sig alltså inte av en egenskap 
eller mänsklig kapacitet utan av att Jesus har gjort det möjligt för människor 
att lyda. Lydnaden möjliggörs som ovan sagts av omvändelsen genom for-
mandet i den nya sociala kropp som blev följden av Jesu död och uppstån-
delse. Kort sagt handlar frälsningen om en upprättad lydnad inom ramen för 
en ny social kropp som möjliggörs genom omvändelsen.  

Frälsning för Yoder blir därmed inte bara förlåtelse och hopp om framtida 
förvandling utan en ”restored communion and consequently restored capaci-
ty to obedience”.555 Upprättelsen av den enskilde är inte något som sker utan-
för historien.  

Det är dock viktigt att inte tolka viljans funktion hos Yoder i pelagianska 
termer. Den möjlighet till lydnad som människan kan få del av är inte ett 

                               
551 Yoder, Preface to theology, 310–311. 
552 Ibid., 311.  
553 Ibid., 309.  
554 Ibid., 310–311. 
555 Ibid., 312. 
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antropologiskt påstående utan ett teologiskt. Den nya lydnaden är endast 
möjlig genom den upprättade relationen till Gud i och genom tro. Vad denna 
lydnad leder till för en människa gestaltas i människan Jesus.556 Förutsätt-
ningen för det är att kristologin hålls ihop – Jesus är som Gud och som män-
niska både frälsare och exempel.  

Yoders resonemang skiljer sig från en del pietistiska och evangelikala 
perspektiv där frälsning, enligt Yoder, ibland har en oklar relation till lär-
jungaskap. Frälsning blir i stället framförallt ett externt frikännande mot 
bakgrund av en forensisk rättfärdighet.557 Jesu mänsklighet kan då reduceras 
till ett slags test som avgör om han kunde leva syndfritt och därmed bli ett 
lämpligt offer. Det blir problematiskt eftersom Jesu mänsklighet inte får 
någon betydelse för frälsningen.558 Men det är viktigt att notera att efterföl-
jelsen hos Yoder inte blir detsamma som en uppsättning moraliska regler. 
Kännetecknet på efterföljelse är att individen lever ett liv som är i överens-
stämmelse med Jesu exempel. Jesu mänskliga liv blir den omvändes mål och 
det beskriver Yoder som en riktningsförändring som han kopplar till Bibelns 
tal om två tidsåldrar.  

The present historical period is characterized by the coexistence of two ages 
or aeons. The essential difference between the two aeons is not temporal, 
since they coexist; it is more a matter of direction.559 

Det är viktigt att notera att poängen med det nya målet som efterföljelsen 
innebär varken är att fly från samhälle eller historia. Det handlar snarare om 
förverkligandet av ett annat sätt att vara människa mitt i samhället och histo-
rien. Omvändelsen öppnar upp en ny riktning som blir definierande för den 
enskilda människan. Den nya riktningen är efterföljelsen och tar sig uttryck i 
ett annat sätt att leva.  

Det bibliska exempel han återkommer till är 2 Kor 5:17. ”Den som är i 
Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kom-
mit.”560 De flesta översättningar betonar individens inre förvandling i pietis-
tisk anda. Yoder menar att den betoningen är felaktig av både språkliga och 
kontextmässiga skäl.561 Texten ska i stället översättas ”if anyone is in Christ, 
new is creation”.562 Om texten översätts på det sättet betyder den att en ny 
social och verklig förändring öppnas upp mitt i historien. En förändring som 
den enskilde kan bli del av genom omvändelsen. Denna förändring kan när-
mast liknas vid en ontologisk förändring av tillvaron. Historien har efter Jesu 

                               
556 Yoder, The Jewish-Christian schism revisited, 122–123. 
557 Yoder, To Hear the Word, 21; Yoder, The politics of Jesus, 221. 
558 Jfr hans kritik mot H. Richard Niebuhr. Hos Niebuhr får kyrkan ingen egentlig plats. Se 
Yoder, ”How H. Richard Niebuhr Reasoned: A Critique of Christ and Culture”, 71–77.  
559 Yoder, The Christian witness to the state, 9. 
560 Bibel 2000. 
561 Yoder, To Hear the Word, 23–26; Yoder, The politics of Jesus, 221–223. 
562 Yoder, The politics of Jesus, 222–223. 
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liv, död och uppståndelse delats upp i alternativa vägar. Enligt Yoder handlar 
detta inte bara om olika perspektiv utan om en reell förändring. Tillvaron har 
förändrats genom att ny kunskap har uppenbarats i Jesus. Det är därför inte 
rimligt att tala om en enhetlig kunskap om tillvaron.  

Yoder hänvisar till att Paulus i textsammanhanget hävdar att han inte 
längre dömer på ”människors vis”. Omvändelsen har gjort att det inte längre 
är möjligt att dela in människor i olika kategorier utan det är bara möjligt att 
betrakta dem utifrån Kristi perspektiv.563 Som följd av den ändrade riktning-
en ser han människor i Kristus. Det förändrar hur han förstår tillvaron. För 
att tala sant om sin nästa måste han göra det utifrån sin nya position i Kris-
tus.  

Den upprättade lydnaden handlar inte främst om den enskildes relation till 
Gud utan om upprättandet av en ny social kropp. Han relaterar den sociala 
kroppen till kyrkan som troende gemenskap. Kyrkan består av de människor 
som blivit omvända och därmed blivit inkorporerande i Kristi kropp.  

Faith in Jesus Christ is not an arbitrary or magical notation on the heavenly 
ledgers; faith is rather a participation in the Being of God, by way of incorpo-
ration into the body of Christ. The possibility of obedience is therefore not a 
statement of our own human capabilities, but about the fullness of the hu-
manity of Jesus and the believers’ identity with Him through the Spirit in the 
church.564 

Kyrkan blir i en mening själva målet för frälsningen. Det är i och genom den 
troende gemenskapen som människan upprättas till lydnad. Gud frälser inte 
människan genom att ta bort henne från historien och samhället utan genom 
att inrätta möjligheten att lyda mitt i historien. Teologen Alexander Sider 
beskriver Yoders syn på frälsningen som ”fundamentally as the community-
building event of people’s response to the promise of a way that leads where 
Christ has led”.565  

Den troende gemenskapen som frälsningens struktur 
Yoder utvecklar det jag benämnt diasporateologiskt perspektiv inom ramen 
för en radikal reformatorisk teologi. I den traditionen betraktas kyrkan som 
en troende gemenskap där människorna överlåtit sig till varandra. Betoning-
en ligger här på den synliga sociala kroppen, snarare än enskilda sakramen-
tala handlingar eller ämbete. Jag har i föregående avsnitt redogjort för hur 
den typen av ecklesiologi hänger ihop med soteriologin. I soteriologin beto-
nades en upprättad lydnad som målet för människan, men den betoningen 
innebär inte att den troende gemenskapen aldrig kan välja fel, det vill säga 

                               
563 Yoder, To Hear the Word, 25. 
564 Yoder, ”How H. Richard Niebuhr Reasoned: A Critique of Christ and Culture”, 73. 
565 Sider, To see history doxologically, 48. 
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synda.566 Insikten om felaktiga val tvingar den troende gemenskapen att ta 
historiens tvetydighet på allvar eftersom varje beslut är en möjlighet till för-
nyelse eller förfall.567  

Det radikalreformatoriska perspektivet uteslöt inte möjligheten för männi-
skor att leva efter Guds vilja. Jag har tidigare visat att det inte handlar om en 
kvardröjande kapacitet i människan, utan utgår från den intima relationen 
mellan kyrkan och Anden. ”The affirmation that obedience is possible is a 
statement not about me nor about the human nature, but about the Spirit of 
God.”568 Genom Andens närvaro i kyrkan finns det en potentiell möjlighet att 
människan lär sig vad Guds vilja i Kristus innebär. Det som utmärker kyrkan 
i förhållande till världen handlar därför inte om en moralisk kvalitet eller 
renhet utan om dess relation till Jesus genom Anden. 

En viktig poäng med att betrakta synden som en maktkategori, som tar sig 
uttryck i samhällets strukturer, snarare än moralisk kategori är att frälsningen 
då också handlar om makt.  

Redemption is a change of masters, and the New Testament use of this term 
is one of the strongest statements of the truth that the concern of God in 
atonement is our obedience, not our guilt.569  

Enligt Yoder är frälsningen befrielse och inlemmande i den maktstruktur 
som tidigare i kapitlet benämnts ”the order of redemption”. Människans 
problem är att hon lever under en syndig makt som gör att hon inte kan lyda 
Guds vilja. De handlingar som blir synd innebär då inte som i en augustinsk 
teologi att de är uttryck för en syndig natur utan snarare att handlingen ska 
förstås inom ramen för andra maktstrukturer.  

De konkreta uttrycken för frälsningens maktstruktur kallar Yoder för ”so-
cial processes”570 eller ”incarnational processes”.571 De processer han beskri-
ver är dopet, att binda och lösa, att bryta bröd tillsammans, Kristi fullhet och 
Paulus regel.572 Det är gemensamma processer som går att härleda tillbaka 
till Jesu liv och Yoder förstår dem därför sakramentalt; i, med och under 

                               
566 Här finns en avgörande skillnad mot en augustinsk syn på människans synd som får   
konsekvenser för ecklesiologin. Yoder menar att synd hos Augustinus innebär en ontologisk 
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handlingar där Guds nåd tas emot. Den sanna kyrkan blir därmed som social kropp osynlig, 
men helig och synlig genom sakramenten. Yoder, The Jewish-Christian schism revisited, 
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församlingen. 
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dessa processer sammansmälter Guds och människans handlande.573 De är 
sakramentala både i betydelsen att den troende gemenskapen kännetecknas 
av dem samtidigt som de är Guds handlingar i och genom den troende ge-
menskapen.574 Det är deltagandet i dessa sociala processer som formar efter-
följelsens lydnad. Poängen med processerna är inte att uppnå fullständig 
lydnad. Flera av dem förutsätter att människan inte lyder. Det gäller inte 
minst den sociala process han benämner ”att binda och lösa” som är en 
praktik för att lösa konflikter. 

To be human is to be in conflict, to offend and to be offended. To be human 
in the light of the gospel is to face conflict in a redemptive dialogue. When 
we do that, it is God who does it. When we do that, we demonstrate that to 
process conflict is not merely palliative strategy for tolerable survival or psy-
chic hygiene, but a mode of truth-finding and community-building. That is 
true in the gospel; it is also true, mutatis mutandis, in the world.575 

Yoder menar alltså inte att den troende gemenskapen kan lyda fullkomligt 
men att de troende genom dessa praktiker kan söka lydnaden. Det är genom 
strävan efter att lösa interna konflikter som de blir ett exempel på vad fräls-
ningen betyder.  

Om frälsning uppfattas på detta sätt innebär det att synden får olika inne-
börd beroende av vilken relation till Jesus människan står i. Det är skillnad 
på en omvänd människas synd och en som inte är omvänd eftersom de har 
olika relation till Jesus. 

Sin for the Christian is thus a contradiction in terms, a paradox. On the other 
hand, for the sinner, secure in turning-away from God, sin is normal. There is 
thus a real difference between the sinner’s sin and the saint’s.576 

Det betyder att den som inte tror och den som tror ska betraktas och behand-
las på olika sätt. Det är därför lydnaden, det vill säga efterföljelse förstådd 
som moral, inte kan förväntas av alla i ett samhälle. Omvändelsen skapar en 
grundläggande skillnad mellan människor i ett samhälle.  

[T]o assume that everyone would behave as Christians corresponds neither to 
Christian faith, nor to reality. People are in fact not all the same. To require 
the same from everyone, whether they are believers or not, would be the 
highest form of injustice.577  

                               
573 Yoder, Body politics, 1, 72–73. 
574 Yoder, The royal priesthood, 361; Yoder, For the nations, 29–36. För beskrivning av hur 
dessa praktiker fått betydelse utanför den troende gemenskapen se Rasmusson, ”Sacrament as 
social process: Some historical footnotes.” 
575 Yoder, Body politics, 13. 
576 Yoder, Preface to theology, 312–313. 
577 Yoder, Discipleship as political responsibility, 42. 
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Människor som inte blivit omvända kan inte förväntas ställa sig under den 
kristna trons lydnad eftersom de inte har blivit omvända till Kristus. De som 
inte är omvända är inte del av de processer som är frälsningens maktstruktur. 
Det betyder inte att kristna har en högre moral eller bättre moraliska egen-
skaper än de som inte är omvända. Däremot har de blivit omvända från värl-
dens makter till Kristus och deras liv har fått en ny riktning. De som inte är 
omvända kan därför inte ställas till ansvar för den moral som efterföljelsen 
implicerar, en sådan tanke vore enligt Yoder både kärlekslös och legalistisk. 

Ett nytt sätt att förstå tillvaron 
Problemet med konstantinismen är att den relativiserar Jesu anspråk i försö-
ket att etablera allmänt giltiga normer. Enligt Yoder passar det väl med att 
frälsningen uppfattas som en inre och individuell erfarenhet. Strävan efter 
enhet i samhället är också ett sätt att försöka få kontroll över helheten, men 
det sker på bekostnad av mångfalden. Diasporateologiska perspektivets be-
toning av skillnad mellan kyrka och värld innebär att den nya kunskap och 
den sociala möjlighet (som den troende fått del av genom omvändelse till 
Kristus) endast är tillgänglig genom tro. Det omöjliggör idén om en norma-
tiv grund mot vilken olika moraliska anspråk kan bedömas. Ett diasporateo-
logiskt perspektiv måste kunna visa hur det trots dess kritik av en gemensam 
normativ grund kan bedöma vad som är Guds vilja. Yoder menar att det 
förutsätter ett apokalyptiskt578 förhållningssätt till historien vilket får till följd 
att historien måste tolkas doxologiskt.579  

Ett apokalyptiskt förhållningssätt utgår från att det är omöjligt att ha kon-
troll på historien. Det människan uppfattar som styrande av historien behö-
ver inte alls vara det som i verkligheten har påverkat historiens utfall, det 
förutsätter nämligen att vi har kontroll på konsekvenserna.580 För den omvän-
de betyder det därför att man överlämnar kontrollen av historien till Gud. 
Det innebär i sin tur att den troende gemenskapen inte kan veta i förväg vad 
som är ett rätt sätt att hantera situationer och måste därför handla utifrån en 
osäkerhet om utfallet. 

[A]pocalyptic consciousness may free us to live without the myth of a com-
plete system causal overview of how all that we do will work out for the best, 
because we see things whole and intervene ”responsibly”.581  

Ett apokalyptiskt förhållningssätt betyder alltså att leva mitt i historien utan 
att ha tillgång till helheten. Det liknar den situation som exempelvis det  
judiska folket levde under i exilen i Babylon. De levde som främlingar i ett 

                               
578 Yoder, ”Armaments and Eschatology”, 53. 
579 Yoder, The royal priesthood, 128. 
580 Yoder, For the nations, 216. 
581 Yoder, ”Armaments and Eschatology”, 54. 



 150 

land utan kontroll över det som hände och deras framtid låg i Guds hand. 
Betyder det att de lämnade historien åt sitt öde?  

Enligt Yoder är det inte alls är en nödvändig konsekvens. Den situationen 
kallar snarare på ett annat sätt att förhålla sig till historien än ett som förut-
sätter kontroll över konsekvenserna. Historien är helt enkelt inget kausalt 
system. Det är här som den doxologiska kunskapen kommer in. När konse-
kvenserna inte kan förutsägas är det i stället i förhållande till tron på att Jesus 
har uppenbarat sann kunskap om tillvaron som handlingarna ska relateras. 
Den troende gemenskapen kan inte göra anspråk på djupare eller sannare 
kunskap om historien utan hela tiden genom de sociala processerna relatera 
historiska beslut till omvändelsens kunskap om Jesus. 

Yoder anknyter till en hymn hämtad från Uppenbarelseboken kapitel 5. 
Textens poäng är att det inte är de starka och mäktiga som styr historien utan 
ett slaktat lamm.  

To sing ”The lamb is Worthy to Receive Power”, as did the early communi-
ties whose hymnody is reflected in the first vision of John, is not mere poetry. 
It is performative proclamation. It redefines the cosmos in a way prerequisite 
to the moral independence which takes to speak truth to power and to perse-
vere in living against the stream when no reward is in sight.582 

Yoder menar att för de kristna som först sjöng denna sång handlade det var-
ken om en inre psykologisk hållning eller bekännelsen till ett trossystem. Det 
handlade snarare om övertygelsen om att bekännelsen till Jesus som kyrios 
var ett faktiskt påstående om tillvarons beskaffenhet.583 Det blev så en per-
formativ proklamation som skulle karaktärisera det sätt på vilket de kristna 
skulle förhålla sig till historien. De hade inte kontroll på historiens utfall utan 
kunde bara förhålla sig apokalyptiskt till det som skedde. Rent logiskt får det 
till följd att minoritetsperspektiv blir det enda tänkbara. ”They have accepted 
the minority status and their powerlessness not only as facts but as their epis-
temological condition.” 584 När man förhåller sig apokalyptiskt till tillvaron 
har man en annan syn på hur man kan få kunskap om hur tillvaron och histo-
rien fungerar än den som är rådande i samhället i övrigt. Det leder till en 
minoritetsposition och också till en viss maktlöshet.  

Ett sådant här resonemang utifrån apokalyptiska förutsättningar får kon-
sekvenser för hur samhället uppfattas. Minoritetspositionen kan leda till in-
sikten om att alla epistemologier eller etiska system förutsätter någon typ av 
övergripande förståelse av tillvaron.585 Yoder hävdar att lösningen för den 
omvända människan blir att handla med utgångspunkt i den nya kunskap 
som uppenbarats i Jesus. I tro vet den troende människan att det slaktade 

                               
582 Ibid., 53. 
583 Yoder, The royal priesthood, 131. 
584 Yoder, ”Armaments and Eschatology”, 58. 
585 Yoder, The royal priesthood, 129. 
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lammet har makten i historien, trots att makterna drev Jesus in i döden. Jag 
har tidigare i kapitlet redogjort för att Jesu mänskliga liv ska vara           
normerande för det rätta handlandet, men att igenkännandet av vad det inne-
bär alltid relaterar till den troende gemenskapens sociala processer. Till-
bedjan av det slaktade lammet blir därför inte bara ett epistemologiskt anta-
gande utan en performativ utsaga som beskriver vad som är en rätt handling i 
och genom de sociala processerna.586 Det är också därför som den omvända 
lydnaden inte ska förstås som blind underkastelse under en auktoritet eller 
lära, utan en respons på den insikt som omvändelsen möjliggjort.  

Sammanfattning 
Omvändelsen är förutsättningen för att kunna tala om kristen skillnad mot 
världen i Yoders teologi. Att bli omvänd innebär att bli integrerad i en ny 
social kropp tillsammans med de andra som blivit inlemmade i denna kropp. 
Skillnaden gentemot världen konstitueras av den personliga omvändelsen. 
De sociala relationerna förändras och världen är inte längre densamma. En-
ligt Yoder är detta inte bara en fråga om perspektiv utan ett anspråk på san-
ning.587  

Genom omvändelsen blir den frälste inlemmad i en troende gemenskap, 
förstådd som social kropp. I denna gemenskap deltar den omvända männi-
skan i en annan maktstruktur för att tillsammans med andra som blivit om-
vända gestalta frälsningens innehåll. Den skillnad som omvändelsen etable-
rar mellan kyrka och värld ska alltså uppfattas som en sociologisk skillnad. 
Därför är det inte rimligt att förvänta sig samma sak av alla människor, efter-
som människor lever med olika riktning och relaterar till olika maktstruktu-
rer.  

Diasporateologiska perspektivet utgår från att det inte går att ha kontroll 
på historiens utfall. Normen för beslut kan därför inte vara konsekvenserna 
utan bör snarare utgår från den kunskap om världen som har etablerats i och 
genom Jesus. Det är inte en kunskap som är beroende av allmänt erkännande 
utan upprätthålls genom den troende gemenskapens tillbedjan. Om omvän-
delsen handlar om att i efterföljelse leva efter den kunskap som Jesus uppen-
barat om tillvaron, framstår därför diasporateologiska perspektivet som ett 
alternativ till ett samhälle som styr mot enhetlighet. 

                               
586 Ibid., 136. 
587 Yoder, To Hear the Word, 26–27. “It lies [förändringen] in Jesus’ initial proclamation of 
the imminence of the kingdom. Persons must repent if they are to enter it. Repenting and 
entering both have subjective dimensions, but they can best be described in terms which 
include the cognitive (dealing with awareness of ideas) and the social (dealing with the 
awareness of other persons and groups to which one is related). The description of the change 
which comes over a person who repents and believes will freely include elements of emotion 
and self-understanding. But it will not involve any need to demonstrate that the changed 
nature is self-contained or self-interpreting; nor will it need to demonstrate that its awareness 
is prior to, independent of, or the sole and adequate cause of its social reality.” 
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Diasporateologi och samhällsansvar 
Diasporateologin bygger alltså på två förutsättningar: en kristen gemenskap 
med en kollektiv identitet, som förutsätter personlig omvändelse, och före-
ställningen om samhällets pluralism. Den vanligaste kritiken mot det per-
spektivet är att det är eller kan leda till sekterism, att det är orealistiskt efter-
som teologin alltid befinner sig i utbyte med samhället och försvårar utbytet 
med andra traditioner i ett mångkulturellt samhälle.588 Frågan är om detta är 
en nödvändig följd av diasporateologin eller om det snarare är en alternativ 
form av samhällsengagemang. Ett engagemang som varken förutsätter ett 
gemensamt vi eller offentligt sanktionerad politisk makt?  

I Yoders teologi är beskrivningen av diasporan i Jeremia 29 en paradig-
matisk beskrivning av hur en kristen kyrka ska interagera i samhället utan att 
förlora sin identitet eller tvinga på andra sin övertygelse samtidigt som man 
”gör allt för den stad jag har deporterat er till” (Jer 29:7). Det som känne-
tecknade judarna i exilen var att de inte hade tillgång till makten.589 Genom 
sin exilsituation var de medvetna om att de skilde sig från det omgivande 
samhället både vad beträffar kultur, sedvänjor och moraliska övertygelser. 
Deras engagemang för staden kunde därmed inte förutsätta en gemensam 
utgångspunkt. Det den judiska diasporan blir för Yoder är ett exempel på hur 
man genom en annan kollektiv identitet än majoriteten kan ”göra allt för 
staden” utan att vare sig lämna den eller anpassa den. Det handlar snarare 
om att den omförhandlas i ett utbyte mellan den omgivande kontexten och 
den egna traditionen. Yoder menar att det i detta fall finns likheter mellan 
den judiska diasporan och det radikalreformatoriska perspektivet.590 Det var 
framförallt tre saker som de delade. (1) De såg inte sin egen partikularitet 
som problematisk. (2) Den historiska identiteten var inte given utan något 
som hela tiden prövades mot skrifterna. (3) De poängterade vikten av vara 
flerspråkig.  

Yoder hävdar att det inte finns någon neutral utgångspunkt från vilken en 
gemensam grund byggas. Samhället består av en mängd olika kollektiva 
identiteter som är beroende av olika traditioner, kulturer och sedvänjor. Ett 
pluralistiskt samhälle bör alltså utgå från andra förutsättningar än idén om en 
gemensam utgångspunkt.  

                               
588 Bexell och Grenholm, Teologisk etik, 246–247; Hägglund, Teologins historia, 104–112; 
Niebuhr, Christ and culture., 76–82; Tanner, Theories of culture, 96–98. 
589 Yoder, The Jewish-Christian schism revisited, 171–172. 
590 Precis som Boyarin och Boyarin menar Yoder att den judiska identiteten formades i dia-
sporan. Yoder m.fl., Nonviolence, 128. Jfr också Yoder, For the nations, 67, 70–73; Yoder, 
The Jewish-Christian schism revisited, 183–196. 
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There is no nonsecterian ”scratch” to start from, beneath or beyond particular 
identities, no neutral common ground which some sort of search for ”founda-
tions” could lay bare.591  

De förställningar som de kollektiva identiteterna bygger på är beroende av 
den kultur i vilken de formats, därför kan ingen kollektiv identitet göra an-
språk på att tala för alla i ett samhälle. De som hävdar att de talar för alla är 
enligt Yoder bara en ”minority who are in a dominant social role and claim 
the authority to speak for everyone”.592 Samtidigt lever ingen människa eller 
kollektiv identitet utan interaktion med andra individer och grupper. Männi-
skor och grupper delar en offentlig arena, gemensamma institutioner och 
behovet av trygghet. Hur menar Yoder att en kristen gemenskap ska in-
teragera med andra grupper på denna offentliga arena? Jag strukturerar min 
beskrivning av Yoders hållning utifrån de tre punkterna ovan: partikularite-
ten, den tydliga men föränderliga kollektiva identiteten och en flerspråkig 
kompetens.  

Det partikulära som förutsättning 
En viktig distinktion i Yoders teologi är den mellan värld och samhälle. Den 
troende gemenskapen kan uppfattas som en kontrast till värld snarare än 
samhälle. Kontrasten blir mot värld i samhället. Den troende gemenskapens 
avståndstagande från värld är för samhällets skull. Uppgiften blir snarast att 
leva i samhället men avgöra vad som är värld. 

The cultural stance of the Christian church according to the New Testament 
will therefore not be a matter of seeking for a strategy to be applied uniform-
ly, either accepting or rejecting all of ”culture” in the same way. It will and 
should proceed precisely by denying such a global character to culture, and 
will move rather by discrimination.593 

Den kristna kyrkan lever i samhället men måste hela tiden kunna urskilja 
världen i samhället. Lösningen kan därför aldrig vara att försöka lämna kul-
turen eller inte delta i samhällets liv. För Yoder innebär det att leva med 
världens makter på ett annat sätt.  

Our refusal to play the game by the agreed rules may be morally more basic 
than our courageous wrestling with things as they are. Jesus defeated the 

                               
591 Yoder, The royal priesthood, 129; Yoder, ”Meaning after babbel: With Jeffrey Stout be-
yond Relativism”, 125; Yoder, The royal priesthood, 133. 
592 Yoder, For the nations, 3. Not 4. 
593 Yoder, ”How H. Richard Niebuhr Reasoned: A Critique of Christ and Culture”, 69. 
Betoning original. 
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powers not by being better than they at their trade of domination, but by re-
fusing to meet them on their terrain, at the cost of his life.594  

Avståndstagandet från världen består inte, enligt Yoder, i att ha andra åsikter 
i sakfrågor eller att ta ansvar för samhällets moraliska standard. Det handlar 
snarare om att kyrkan inte accepterar de spelregler som makterna har satt 
upp för påverkan. Världens makt kommer till uttryck i och genom strukturer 
och därför är lösningen en annan struktur, den troende gemenskapen som en 
social kropp. I egenskap av social kropp har den en annan kollektiv identitet 
som handlar om frihet från världens disciplinerande makter eftersom kyrkan 
tillhör frälsningens struktur. Syftet med den kollektiva identiteten är emeller-
tid inte att fly världens makter utan att påverka dem i överensstämmelse med 
det mönster som Jesus visat i sitt liv.595 Ett mönster som kan medföra en 
förlust av det egna livet.  

Om den troende gemenskapen handlar utifrån det kan det enligt Yoder 
förstås som mission. Det handlar då om att stå kvar i den egna partikulära 
traditionen och samtidigt söka det bästa för platsen de befinner sig på. Ris-
ken är att den troende gemenskapen i sin iver att bli relevant eller menings-
full lämnar sina egna övertygelser och gör andra värden normerande än de 
som härleds ur frälsningens struktur. Det betyder inte att det inte kan finnas 
värden som överensstämmer mellan samhälle och troende gemenskap. Den 
definitiva skillnaden ligger inte, som ovan konstaterats, mellan kyrka och 
samhälle utan mellan kyrka och värld. Det är som troende gemenskap man 
har något att bidra med till samhället genom att urskilja världens makter i 
samhället, inte genom att göra om sig och söka något som alla antas vara 
överens om.  

Yet if in order to be ”involved” you commit yourself to values less clear or 
less imperative than your own, which are more acceptable because the ”pub-
lic” out there already holds them, then your involvement adds nothing to the 
mix but numbers. Joining the majority on grounds that others already are 
committed to, in favor of policies which others already support, winds up 
paradoxically having the same effect as abstention; it lets the values of the 
others be decisive.596 

Det är genom att inte överlåta sig till värden från andra gemenskaper som 
möjligheten att urskilja världens makter blir möjlig. Urskillningen sker i de 
sociala processer som berörts tidigare i kapitlet. 

                               
594 Yoder, The Jewish-Christian schism revisited, 175. Jfr också Parler, Things Hold Togeth-
er, Kindle loc. 2623. ”For Yoder, Jesus did not renounce power, but redefined what true 
power is, in contrast to the temptation to grasp the wrong kind of power”. 
595 Yoder, The priestly kingdom, 92.  
596 Yoder, The Jewish-Christian schism revisited, 169. Jfr också Yoder, For the nations, 42–
43.  
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Mångfalden är alltså ur detta perspektiv inget hot mot samhället utan är 
tvärtom den möjlighet som bör bejakas. Det innebär att man varken ska för-
handla bort sin särprägel eller tvinga på andra sin övertygelse. Den partikulä-
ra identiteten som diasporan implicerar kan tvärtom betraktas som det som 
möjliggör att nya perspektiv kan introduceras för samhällets goda.  

Den förhandlande identiteten 
Yoder resonerar om kyrkans samhällsansvar i radikalt historiska termer. Han 
gör det utan att vare sig ge upp beroendet till Kristus utifrån ett fåfängt för-
sök att kontrollera tillvaron eller att göra universella anspråk, som om den 
kristna moralen skulle gälla alla. Ett kännetecknande drag för historien är 
dess föränderlighet både som följd av kulturella förändringar och kulturell 
rörlighet. Därför är både den kollektiva identiteten och den efterföljande 
moralen under ständig omförhandling.597 Kulturella förändringar framstår 
ofta som hot mot det etablerade samhället och kallar därför ofta på strategier 
för att förändringarna ska kunna hindras eller åtminstone styras. Enligt Yo-
der förutsätter dessa strategier ofta föreställningen om en referenspunkt bort-
om det historiska.598 Vad han menar är att den kultur som har makten i sam-
hället gör anspråk på att vara mer allmän eller universell än de andra kultu-
rerna som snarare uppfattas som partikulära. Den dominerande kulturen 
framställs och uppfattas som mer attraktiv och tillskrivs därför ett överordnat 
perspektiv. Det får följden att de som redan har makten i samhället vill avgö-
ra vad som är legitima förändringar eller ej. I förlängningen kan detta medfö-
ra en konservativ syn på samhället. Yoder anser att om det historiska per-
spektivet ska tas på allvar innebär det att alla kulturella uttryck är partikulä-
ra. Därmed finns ingen universell eller allmän utgångspunkt att utgå ifrån.599  

För Yoder är kristologin ett exempel på hur man kan hantera och pröva 
kulturella skillnader utan att hänvisa till universella anspråk. Utgångspunk-
ten är den doxologiska förståelsen av tillvaron som betyder att Jesus placeras 
över kosmos.600 Tillvaron är inte vad den på ytan verkar vara. Yoder tänker 
sig att Jesu gudomliga pre-existens visar att korset inte ska uppfattas som ett 
nederlag utan tvärtom som en bekräftelse på att Jesu liv visar vad verklig 
makt innebär. Referenspunkten för makten i historien och den åtföljande 
moralen placeras alltså inte utanför historien utan mitt i den eftersom Jesus 
både är Gud och människa. Den troende gemenskapen vet i tro hur historien 
                               
597 Yoder, The priestly kingdom, 46–49. 
598 Ibid., 48–49. Det problem han adresserar mer precist är pluralismen och relativismen. Jfr 
också Yoder, ”On not being ashamed of the Gospel: Particularity, pluralism, and validation.” 
599 Yoder, The priestly kingdom, 49. 
600 Yoder, The royal priesthood, 128. Jfr också Parler, Things Hold Together. Han menar att 
Yoders syn på kulturen måste förstås trinitariskt. Han anspelar på Kolosserbrevet 2:17-18. 
Paulus relaterar där skapelsen och kyrkan genom att placera Jesus som herre över båda. “Han 
[Jesus] fanns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, 
för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste.” 
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kommer att sluta och uppdraget är därför att leva i enlighet med den nya 
kunskapen.601 De etiska förställningarna och de val som görs i den troende 
gemenskapen handlar därför inte om något högre, ursprunglig eller univer-
sellt, utan om trohet mot den makt som Jesus har visat i historien. Det är 
denna övertygelse som enligt Yoder ska styra den troende gemenskapens 
agerande i samhället.  

Kulturens föränderlighet och den troende gemenskapens handlande i tro 
får som konsekvens att den troende gemenskapen ständigt förhandlar om vad 
det betyder att leva med Kristus som riktning i samhället. I Yoders teologi är 
det omförhandlingen som kännetecknar den troende gemenskapen.  

The Church is defined by this process; not by legal organization nor by pure-
ly spiritual doctrinal criterion. The Church is where two or three or more are 
gathered in the name of Jesus around this kind of need.602  

Det behov Yoder talar om i citatet är alltså behovet av att tillsammans finna 
det rätta sättet att handla i partikulära moraliska situationer. Kyrkan är alltså 
inte en idé eller ett ideal utan de människor som ständigt söker finna det rätta 
sättet att handla i dialog med de berättelser som finns nedtecknade om Jesus. 
Referenspunkten för handlandet finns alltså inte utanför historien utan i hi-
storien.  

Scripture comes on the scene not as a receptacle of all possible truths, but ra-
ther as witness to the historical baseline of communities’ origins and thereby 
as link to the historicity of their Lord’s past presence.603 

Bibeln fungerar i Yoders teologi som en startpunkt för ett ständigt pågående 
samtal i historien. I detta samtal sker förändringar i förståelsen av kyrkan. 

This renewed appeal to origins is not primitivism, nor an effort to recapture 
some pristine purity. It is rather a ”looping back,” a glance over the shoulder 
to enable a midcourse correction, a rediscovery of something from the past 
whose pertinence was not seen before, because only a new question or chal-
lenge enables us to see it speaking to us.604  

                               
601 Se ovan s 145–148, 131–133 och 142–150. 
602 Yoder och Cartwright, The Royal Priesthood: Essays Ecclesiological and Ecumenical. s 
353.  
603 Yoder, The priestly kingdom, 69.  
604 Ibid. Chris K. Huebner har i yoderiansk dialog med MacIntyre, Derrida och Milbank be-
skrivit vad lärjungaskapet innebär. Lärjungskapet uppstår i dialogen mellan den omgivande 
kulturen och berättelserna om Jesus. Det handlar inte om repetition utan om ”aesthetic and 
embodied performance of the practices of the church”. Huebner, A precarious peace, 160. 
Huebners förståelse av lärjungaskap påminner till viss del också om MacIntyres sätt att förstå 
tradition. ”[S]o I shall argue, a conception of rational enquiry as embodied in a tradition, a 
conception according to which the standards of rational justification themselves emerge from 
and are part of a history in which they are vindicated by the way in which they transcend the 
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Behovet av att resonera och diskutera över den egna identiteten uppstår alltså 
som nya frågor mot bakgrund av historiens och kulturens föränderlighet. Det 
unika och kännetecknande är den referenspunkt som den troende gemenska-
pen har snarare än en kultur eller moral. För att förhandlingen ska kunna 
vara möjlig förutsätter det en förtrogenhet med den omgivande kulturen, 
vilket innebär att kyrkan inte bara behöver kunna sin egen kultur utan också 
den kultur i vilken den befinner sig. Det leder över till nästa avsnitt, behovet 
av den troende gemenskapens flerspråkighet. 

Den flerspråkiga gemenskapen 
Det judiska diasporateologiska perspektivet kännetecknades av dubbelsprå-
kighet, det vill säga judarna i diasporan var både hemma i den omgivande 
kulturen och i sin egen kultur. Den dubbla kompetensen kan benämnas fler-
språkighet. Enligt Yoder gjorde flerspråkigheten dem väl lämpade för nya 
innovativa lösningar på samhälleliga problem.605 Diasporateologin förutsätter 
en sådan förtrogenhet med den omgivande kulturen. Dels för att kyrkan ska 
kunna resonera och ta välgrundade beslut, dels för att den troende gemen-
skapen ska kunna bidra till samhällets bästa genom att relatera den omgivan-
de kulturen till den doxologiska kunskapen.  

Det var inte genom att överge sin kultur för något som verkade bättre eller 
universellt som judarnas kultur blev meningsfull utan genom att hålla kvar 
sina egna praktiker och låta dem forma förståelsen av samhället.606 På samma 
sätt kan andra minoritetsgrupper fungera i ett samhälle.607 De kan mot bak-
grund av sin övertygelse etablera projekt som inte avkrävs effektivitet eller 
omedelbar avkastning. Det kan vara uppgifter som ingen annan gör eftersom 
de verkar alltför kostsamma eller helt enkelt onyttiga. 608 Projekt som när de 
visat sig användbara kan institutionaliseras i samhället. Det historiska exem-
pel som Yoder ger är allmänna skolor och sjukhus.609 Han kallar detta ”pio-
neering activities”. Den egna övertygelsen om att något är rätt, baserat på 

                                                                                                                             
limitations of and provide remedies for the defects of their predecessors within the history of 
that same tradition.” MacIntyre, Whose justice?, 7. 
605 Yoder, The Jewish-Christian schism revisited, 171. ”Jewish minorities, within a few gene-
rations of their arrival, almost everywhere they went, came to be valued as specialists in 
cross-cultural communication. Sometimes that meant leadership in trade, sometimes in litera-
cy or language, sometimes in diplomacy. Sometimes they pioneered with schools, sometimes 
in medicine, sometimes in banking.” Jfr också Yoder, ”On not being ashamed of the Gospel: 
Particularity, pluralism, and validation”, 290–291. 
606 Yoder, For the nations, 72. 
607 Detta gäller inte bara en religiös gemenskap utan alla minoriteter som bygger på en stark 
övertygelse. Jfr exempelvis Sacks, ”On creative minorities.” Rasmusson, ”The Church as a 
’creative minority’.” 
608 Yoder, The royal priesthood, 96–99. Jag har i en annan artikel argumenterat för att frikyrk-
liga kan vara nyttiga i ett samhälle genom att vara kristna utan att söka allmän legitimering. 
Se Wenell, ”Religion som politisk resurs.” 
609 Yoder, The Christian witness to the state, 19. 
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den kunskap som omvändelsen ger tillgång till, driver kyrkan att utföra pro-
jekten snarare än kalkyler om vad som är effektivt eller nyttigt.610 Handling-
arna motiveras i stället av en vilja att följa Jesus.  

Men för att veta vilka handlingar som ska uträttas behöver den troende 
gemenskapen både vara hemma i den omgivande kulturen och i sin egen 
kultur. Den egna övertygelsen gör att problemen eller möjligheterna framstår 
på ett annat sätt, och förståelsen av och kunskapen om den omgivande kultu-
ren lär kyrkan var behoven finns.  

Rather than seeking a ”higher” or a ”prior” level, we must concretely into the 
other community long enough, deeply enough, vulnerable enough, to be able 
to articulate our Word in their words.611  

För Yoder handlar det primärt om att fullgöra missionsuppdraget i en ny 
kultur utan att ge upp den egna identiteten. Det är genom att göra det som 
den troende gemenskapen utför mission i samhället.  

Ett diasporateologiskt perspektiv på den troende gemenskapens interak-
tion med samhället visar, enligt Yoder, nödvändigheten av att kyrkan är fler-
språkig, så att den både kan söka det goda för samhället och förvalta den 
egna traditionen. Om kyrkan inte kan sitt eget språk vet den inte vad den ska 
säga till världen och riskerar därför att bara upprepa den kunskap som sam-
hället redan känner till. Men om den troende gemenskapen inte kan kontex-
tens olika språk kommer den inte heller att kunna förklara, beskriva varför 
och leva på ett sätt som bidrar till det goda samhället. 

If you don’t understand, if you don’t hear empathetically the meaning of your 
neighbor, you can’t say anything to him. But if you can’t add something to 
who he is and what he wants, you aren’t saying anything either. ”Me too” is 
no message.612 

Det Yoder beskriver är mer en kulturell färdighet än en given modell för 
kulturförståelse. Det framstår som viktigt att hålla isär vem som är objekt för 
talet: om samma språk och kulturella uttryck används både utåt och inåt ris-
kerar den egna identiteten att förändras och bli en spegel av den omgivande 
kulturen med följden att det man bidrar med bara blir ”adding numbers”.613 

                               
610 Se ovan s 142–145. 
611 Yoder, ”Meaning after babbel: With Jeffrey Stout beyond relativism”, 132. 
612 Yoder, ”What do you say to another world”, 3. Betoning original. 
613 Ibid., 2–3. ”If you find a campus activist whose models of thought are concerned for the 
revolution, this is where the church begins—Jesus is a revolutionary. This is the line of many 
Christian communicators in South America today. If you find people in the narcotic sub-
culture for whom meaning is measured in kicks and trips, we’ll proclaim Jesus as the ultimate 
trip. If you find persons in the minor groups who want to affirm their racial and cultural digni-
ty you can talk about Black Jesus, or a red, or a brown, or even a Jewish Jesus. This isn’t quite 
as bad as the other mistake—it is half true. It has about the half-truth of a double negative. 
[…] If I try to redefine the relevance of Jesus as identical to, or just another word for some-
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Men om det inte blir en bra översättning riskerar den troende gemenskapen 
att behålla budskapet för sig själv. Det missionella perspektivet går förlorat. 

What we need to find is the interworld transformational grammar to help us 
to discern what will need to happen if the collision of the message of Jesus 
with our pluralist/relativist world is to lead to a reconception of the shape of 
the world, instead of to rendering Jesus optional or innocuous. To ask, ”Shall 
we talk in pluralist/relativist terms?” would as silly as to ask in Greece, 
”Shall we talk Greek?” The question is what we shall say. We shall say, ”Je-
sus is Messiah and Lord”.614 

Sammanfattning 
Diasporateologin förutsätter att det görs skillnad mellan å ena sidan värld 
och samhälle, och å andra mellan den troende gemenskapen och värld. Den-
na skillnad ska inte förstås som ett uppror mot samhället som sådant utan 
som en urskiljande skillnad, som uppträder i kontrast mot värld, men i sam-
hället. Det är en viktig skillnad eftersom det egna bidraget riskerar att för-
dunklas eller omintetgöras med följden att det egentligen inte blir något nytt 
bidrag till samhället. Den troende gemenskapens partikularitet är alltså förut-
sättningen för samhällsengagemanget i diasporateologin.  

Minoritetsplaceringen som kännetecknar diasporagemenskapen gör att 
den inte har kontroll över den egna identiteten. De kulturella omständighe-
terna runtomkring är i förändring vilket gör att den egna kollektiva identite-
ten hela tiden är under omförhandling. Det som utmärker diasporagemen-
skapen är inte en fastslagen eller given identitet utan vad Yoder kallar ”sac-
ramental processes”. Det är de processerna som utgör gemenskapen. 

Diasporagemenskapen finns inte för sin egen skull utan vill bidra till det 
goda samhället, därför krävs det att gemenskapen är flerspråkig. För att be-
vara sin kollektiva identitet och vara den trogen krävs det förtrogenhet med 
sitt eget språk, men för att kunna bidra krävs det kunskap om den omgivande 
kulturens språk. I annat fall är risken antingen att det egna språket förändras 
och inte fortsätter troheten mot den egna traditionen eller så upprepar man 
bara det som kulturen redan vet. Då tillför man inget nytt till samhället.  

                                                                                                                             
thing that people have already accepted, then if they accept him, thanks to my salesmanship, 
that acceptance is meaningless. I can contribute nothing to you unless I am different from you. 
Jesus only means something to my contemporary if what he offers or what he demands is 
different from what my friend thought he wanted.” 
614 Yoder, The priestly kingdom, 56. 
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6. Omförhandling av omvändelsen 

Frikyrkans förälskelse i 1800-talet är egentligen på sitt sätt en bekännelse till 
Svenska kyrkan och dess folkuppfostran, enär 1800-talets folkväckelse hade 
sina förutsättningar i det andliga klimat och i den fostran på luthersk grund, 
som bland annat tog sig uttryck i vördnad för Guds ord och religiöst påverk-
bara samveten.615 

ÖM-pastorn och redaktören för MB, Erik Sollerman, fångar i detta citat di-
lemmat för de frikyrkliga församlingarna i ett lutherskt enhetssamhälle.616 Å 
ena sidan förutsatte frikyrklig teologi en tydlig skillnad mellan troende ge-
menskap och värld, både i tro och livsstil. Å andra sidan växte rörelserna 
fram i ett samhälle som dominerades av den lutherska kyrkan. De etiska 
föreställningar som antogs följa av omvändelsen kunde förutsätta en kristen 
referensram.617 Under 20- och 30-talet började idén om folkhemmet ta över 
som dominerande diskurs. Det innebar en förändring av relationen mellan 
samhälle och de frikyrkliga rörelserna. Det väcker frågan om hur kristen 
skillnad faktiskt kom till uttryck dels i ett samhälle med en kristen referens-
ram, dels när den referensramen ändras. En andra fråga som också uppstår är 
vad som hände med den teologiska föreställningen om omvändelsen som 
den radikala skillnaden när det blev ungdomskulturerna snarare än folkrörel-
serna som utmanade föreställningen om samhällets enhet.  

I John Howard Yoders diasporateologi konstitueras skillnaden mellan tro-
ende gemenskap och värld av den kunskap som Jesus genom sitt liv, sin död 
och uppståndelse uppenbarar. Omvändelsen innebär att den enskilde blir en 
del av den sociala kropp som relaterar till denna uppenbarelse. Den troende 
gemenskapen utgör på så sätt en annan social kropp. Den frälsning som föl-
jer av omvändelsen handlar om att inlemmas i en ny gemenskap som ”fräls-
ningens struktur”.618 Det är en struktur som inte bara handlar om perspektiv 
eller upplevelse utan om en ny lydnad som relaterar till en annan kunskap 
om skapelsen. Omvändelse och frälsning handlar alltså i Yoders diasporateo-
logiska perspektiv om en sociologisk skillnad mellan troende gemenskap och 
värld. 

                               
615 Sollerman, Kyrkan i världen och världen i kyrkan, 15. 
616 Erik Sollerman (1909–1987) var redaktör för MB åren 1951–1976. 
617 Westerlund, Frihetens sammanhang, 33–39. 
618 Se ovan s 145–148. 
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Den sociologiska skillnaden blev disciplinerad till följd av de förändring-
ar som uppstod i kyrkan genom det som Yoder benämner konstantinism. Det 
var förändringar som motiverades med en strävan efter enhet och universell 
giltighet. Följden blev teologiska förskjutningar som ändrade förståelsen av 
omvändelsen och därmed betydelsen av frälsningen. Han menar som vi sett 
att det var betoningen på den troende gemenskapen som en annan social 
kropp som skilde den radikala reformationen från den övriga reformatio-
nen.619 Detta yoderianska perspektiv medför att den troende gemenskapen 
kan beskrivas som en form av teologisk sociologi.620  

Om den troende gemenskapen betraktas som en teologisk sociologi öpp-
nar det upp möjligheter att förstå sociologiska förskjutningar som teologiska 
förändringar. En förändrad organisation och hur behovet av omvändelse 
motiveras har teologiska implikationer och kan innebära teologiska föränd-
ringar. I förhållande till min undersökning av MB betyder Yoders diaspora-
teologi att förändringar av omvändelsens plats ungdomsverksamheten, samt 
relationen till samhället, inte bara blir frågor av praktisk karaktär utan också 
teologisk.  

Med bakgrund i Yoders teologiska sociologi kommer jag bryta två områ-
den – omvändelsen och konstantinismen – mot styrningsrationalitetsanalysen 
av MB. Det betyder att omvändelsen handlar om förhållandet mellan om-
vändelsen och den troende gemenskapen. Förändras denna relation, och i så 
fall hur? Konstantinismen handlar om den troende gemenskapens förhållan-
de till samhället. Vilka teologiska följder får de förändrade teologiska före-
ställningarna om omvändelsen för förståelsen av relationen mellan den tro-
ende gemenskapen och samhället?  

Omvändelsen och den troende gemenskapen 
I väckelserörelsen betonades den personliga omvändelsen som ett daterbart 
avgörelseögonblick där den enskilde blev frälst och personens liv tog en helt 
ny vändning.621 Det var en upplevelse vars sociala praktik fick sin mening i 
väckelsemöten.622 Väckelserörelserna var en viktig bakgrund till ÖM, men 
                               
619 Yoder, Anabaptism and Reformation in Switzerland, 259. Se ovan s 142–150. 
620 Arne Rasmusson definierar det som ”en teologi som behandlar kyrkans natur som en social 
verklighet, som diskuterar dess samhälleliga roll, och som bidrar till en kritisk och konstruktiv 
analys och diskussion av samhället.” Rasmusson, ”På spaning efter framtidens kyrka”, 105. 
621 För en beskrivning av olika typer av omvändelseberättelser se exempelvis Hindmarsh, The 
Evangelical Conversion Narrative; Gustafson, D. L. Moody and Swedes. Den personliga 
omvändelsens relation till engagemanget i samhället hade olika tyngdpunkter. Jerald Brauer 
beskriver exempelvis skillnaden mellan puritanismen och väckelserörelserna som en skillnad i 
fokus. ”Unlike conversion in English Puritanism, which self-consciously attempted to move 
the nation ahead to ideals already embodied in the continental Reformation, Revivalism 
sought, initially, to employ conversion as a means of restoring the piety of the forefathers.” 
Brauer, ”Conversion: From Puritanism to Revivalism”, 238. 
622 Halldorf, Av denna världen?, 269–275. 
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avgörande intryck kom också från baptistisk och pentekostal teologi.623 John 
Ongman hade påverkats både av väckelserörelserna och Pingströrelsen, men 
var samtidigt förankrad i baptistisk teologi. Pingströrelsen hade från 20-talet 
och framåt speciellt stor påverkan på ÖM:s ungdomsarbete. De stod för det 
nya och moderna som mötte ”ungdomens behov”.624 Därför är det i viss mån 
möjligt att beskriva ÖM som ett slags ”pingstbaptism”.  

Ofta läggs dessa olika rörelser ihop under benämningen ”väckelserörel-
ser” just på grund av den gemensamma betoningen på den personliga om-
vändelsen. Det finns nyansskillnader mellan dem som är viktiga att se. Den 
personliga omvändelsen har nämligen haft olika teologisk innebörd i de 
svenska baptistiska och svenska pentekostala rörelserna. Baptistisk teologi 
lägger i högre utsträckning betoningen på omvändelsen som en personlig 
kognitiv övertygelse, medan pentekostal teologi snarare förstår den som en 
personlig emotionell erfarenhet, men de har gemensamt att omvändelsen på 
olika sätt förutsätter en kristen referensram. ÖM:s relation till både pentekos-
tal och baptistisk teologi gör att det finns en potentiell spänning i betydelsen 
av omvändelsen. I den här delen av kapitlet kommer jag att visa hur förståel-
sen av omvändelsen gradvis ändras genom förändring av ungdomsverksam-
heten. Jag kommer alltså att analysera omvändelsen utifrån förändringar i 
den teologiska sociologin.  

Moralens byte av diskurs  
Mellan 30- och 50-talet gick Sverige från en luthersk folkkyrkodiskurs till en 
folkhemsdiskurs. Övergången skedde utan några större förändringar av de 
etiska normerna i samhället, men med folkhemmet inträdde en annan beto-
ning av den autonoma individen.625 Den individuella friheten blev något sta-
ten skulle garantera och säkra.  

Föreställningen om den fria individen var inte unik för folkhemmet utan 
hade en tydlig förankring i svensk mentalitet. Betoningen på individen dela-
des både av den lutherska och den frikyrkliga synen på människan. Histori-
kern Lars Trägårdh hävdar exempelvis att den lutherska konfessionen för-
stärkte betoningen av individen, men det är fel att påstå att den etablerat den.  
                               
623 Janzon, Den andra omvändelsen, 101–102. Dessa två var inte de enda som inspirerade 
John Ongman, ÖM:s förgrundsgestalt under de första årtiondena. Janzon visar också hur 
Ongman var påverkad av nordamerikanska väckelse- och helgelserörelser, lokala baptistiska 
församlingar, svensk-amerikansk baptism och internationella missionsrörelser, 60–77. Jfr 
också Josefsson, Liv och över nog, 52–60. 
624 Se ovan s 55. 
625 Den danska socialdemokratiska politikern Erling Olsen menar till och med att folkhemmet, 
eller mer precist välfärdsstaten, är en fortsättning på det lutherska arvet och den kristna upp-
maningen att ”älska sin nästa”. Citerad i Ryman, Nordic folk churches, 101. Med det teolo-
giska perspektiv som Yoder driver är inte den slutsatsen lika självklar. Det är tvärtemot rim-
ligt att hävda att den övergripande idén om att ”älska sin nästa” får en annan betydelse i folk-
hemmet eftersom den har bytt diskurs, älska och nästa kan då få andra betydelser, åtminstone 
på längre sikt.  
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At the very minimum, then, many key elements of the modern, secular Swe-
dish social contract were at the very least consistent with the Lutheran lega-
cy: statism, individualism, universalism, and egalitarianism. At the same 
time, I would argue, the religious legacy must be understood and analyzed 
within the broader sociopolitical framework […]. One must, in other words, 
temper the impulse to ascribe to modern, secular Sweden the status of a kind 
of Lutheranism in secular disguise even as one rightly points to the enduring 
importance of that legacy.626  

Individen var i den lutherska enhetsstaten diskursiverad inom ramen för de 
skapelsegivna ordningarna såsom hem, stat och kyrka. Individen betonades 
alltså i den svenska lutherska kyrkan, men det skedde inom ramen för kyrk-
liga handlingar. De frikyrkliga rörelserna på 1800-talet var mer i takt med 
sin tids frihetsrörelser. Litteraturvetaren Gunnar Hallingberg visar att de 
samspelade med samtidens politiska idéer. De växte fram som uttryck för en 
begynnande modern diskurs i det svenska samhället.  

Men i sina [läsarnas] strävanden att bygga upp fria församlingar och samfund 
som en ny ”offentlighet” med tidningar, reformprogram och missionshus och 
att fritt få samlas var läsarna bra på att utnyttja upplysningsidéer om yttrande-
frihet, tryckfrihet, tolerans och fri företagsamhet.627  

De frikyrkliga rörelsernas betoning av det personliga valet i omvändelsen 
var ett uppbrott från en specifik religiös styrning. Historikerna Henrik Berg-
gren och Lars Trägårdh betecknar följaktligen dessa rörelser som ”den nya 
statens hjälptrupper”.628  

Även kyrkohistorikern Joel Halldorf anser att dessa rörelser var en del av 
samhällets moderniseringsprocess. De tog intryck av upplysningens ideal 
samtidigt som de stod för något annat, men individens frihet innebar inte en 
autonom individ som var fri från gemenskaper, utan individens frihet att 
välja en annan gemenskap. Den individuella friheten användes för att bygga 
upp nya sociala kroppar inom det existerande samhället. Betoningen av den 
personliga omvändelsen och spiritualiteten hämtade alltså inspiration både 
från teologiska idéer och det omgivande samhället. 

Varken den lutherska eller den frikyrkliga teologin hade människan i sig 
själv som i centrum. Den enskilde var ett objekt för Guds handlande. En idé 
som står i motsättning till karaktäristiska drag i moderniteten. De teologiska 
föreställningarna kan därför inte med självklarhet betecknas som moderna 
eftersom de hade teocentriska drag.629 Det är därför rimligare att förstå de 
frikyrkliga rörelserna som uttryck för en annan slags modernitet, eller som 

                               
626 Trägårdh, ”Statist Individualism: The Swedish Theory of Love and Its Lutheran Imprint”, 
35.  
627 Hallingberg, Läsarna, 12. 
628 Berggren och Trägårdh, Är svensken människa?, 105. 
629 Halldorf, Av denna världen?, 231–239. 
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Halldorf benämner det en ”teocentrisk modernitet”.630 Det betyder att de 
frikyrkliga rörelserna på 1800-talet utgjorde en moderniserande variant av 
kristen tro i kontrast till ett lutherskt enhetssamhälle. De bröt upp den rådan-
de enhetsdiskursen genom att anknyta till en modernitetsdiskurs samtidigt 
som de betonade en auktoritet utanför människan. 

Den diskursiva förändringen från luthersk enhetskyrka till folkhem för-
stärkte betoningen av en autonom individ. Enligt Berggren och Trägårdh har 
relationen mellan överhet och individ, utan förmedlande instanser, en lång 
historia. 631 I folkhemmet kom den att innebära vad de kallar en ”svensk stats-
individualism”. 632 Statens uppgift blev att garantera individens frihet från 
andra konkurrerande gemenskaper som familj, föreningar, kyrkor eller lik-
nande. Den gemensamma moralen i samhället bytte diskurs från en kristen 
referensram upprätthållen av en luthersk folkkyrka till folkhemmets statliga 
välfärdsarrangemang. Samhället gick från att präglas av kristen tradition till 
en gemenskap av fria individer. Frihetsidealet vidarefördes i folkhemmet 
samtidigt som kyrkan förlorade sitt inflytande. Nya sociala praktiker blev 
normerande framför dem som var grundade i den lutherska konfessionen. 
Samlevnadsformer och övergångsriter ändrade karaktär. Skolans undervis-
ning i livsåskådning blev religionsundervisning i stället för kristendomsun-
dervisning.633 Detta betecknas ibland som avkristning eller sekularisering. 
Den diskursiva förändringen handlade alltså både om ett annat sätt att tänka 
och sociologiska förändringar som i förlängningen genererade nya moraliska 
föreställningar. Individen var primärt inte längre diskursiverad i en luthersk 
folkkyrka utan som medborgare i ett folkhem. Folkhemmet blev en frihet 
från sociala kroppar garanterad av den svenska staten.  

När ungdomskulturerna utmanade de rådande normerna i folkhemmet kan 
det förstås som en fortsättning av de frikyrkliga rörelsernas uppbrott från det 
lutherska enhetssamhället. Under 1800-talets andra hälft bildade de frikyrk-
liga rörelserna associationer och församlingar som utmanade enhetssamhäl-
let. Det skedde inte bara genom nya teologiska eller kognitiva innovationer 
utan också genom sociologiska förändringar. På 50-talet var det ungdoms-
kulturerna som trotsade det etablerade samhället genom musikstilar, kläder, 
det offentliga umgänget och nya konsumtionsmönster.634  

ÖM:s behandling av 50- och 80-talens ungdomskulturer skiljde sig från 
30-talets. Skillnaden i hanteringen kan förstås både mot bakgrund av socio-
logiska förändringar och hur omvändelsen motiveras teologiskt. Det senare 
handlar inte minst om förhållandet mellan omvändelse och moral. Den för-

                               
630 Ibid., 238–239. 
631 Berggren och Trägårdh, Är svensken människa?, 79–109. 
632 Ibid., 104. 
633 Hagevi, ”Religiositet i generation X”, 46–50. Hagevi visar hur antalet genomförda kyrkli-
ga handlingar sjunker rejält i slutet på 1960–talet. Det som tidigare varit viktiga identitets-
handlingar som dop, konfirmation etcetera blir inte alls lika normerande som tidigare.  
634 Se ovan s 100-105. 
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ändringen kan tolkas inom ramen för moralens diskursiva förändring från 
folkkyrka till folkhem, från omvändelsediskurs till fostransdiskurs. Moralen 
hade på 30-talet hade ansetts vara en självklar följd av omvändelsen, men 
detta förändrades på 50-talet genom att moralen blev förknippad med en 
allmän samhällsmoral.  

Resterande del av detta avsnitt ska ägnas åt att visa hur denna förändring 
kan förstås. Jag börjar först med att lyfta fram de teologiska nyansskillnader 
som finns mellan pentekostal och baptistisk teologi. Anledningen till det är 
att den baptistiska betoningen i omvändelsen trängdes undan på bekostnad 
av en pentekostal. Därefter kommer jag att belysa de förändringar som upp-
står i samhället och hur det kan förstås mot bakgrund av omvändelsen som 
en daterbar emotionell upplevelse.  

Pentekostal eller baptistisk omvändelse? 
De skillnader som finns mellan pentekostal och baptistisk teologi rörande 
omvändelsen får betydelse i förhållande ungdomar. Kyrkovetaren Ulrik Jo-
sefsson menar att föreställningen om frälsningen inom den svenska Pingströ-
relsen hade både kognitiva och erfarenhetsbaserade aspekter.635 Den kogniti-
va aspekten kom från det baptistiska arvet och den erfarenhetsbaserade från 
den teologiska liberalismen. Den kognitiva aspekten i Pingströrelsen bestod 
enligt Josefsson i att ha rätt lära. Läran förutsattes och ägnades därför inte 
speciellt mycket reflektion. Frälsningen hade en objektiv grund i Jesu död på 
korset, men den blev först en verklighet för den enskilde när den erfors vid 
den personliga tillägnelsen, det vill säga omvändelsen.  

Omvändelsen var i Pingströrelsen därför inte knuten till dophandlingen. 
Dopet uppfattades snarare som en bekräftelse av och en lydnadshandling 
som följd av en redan inträffad frälsning.636 Den personliga erfarenhetsbase-
rade tron kom i Pingströrelsen också till uttryck i förståelsen av helgelsen. 
Upprepade personliga erfarenheter antogs leda till en fördjupad identitet och 
livsstil.637 I centrum för frälsningen stod den personliga upplevelsen som 
skulle innebära en förändring inifrån. Detta förstärks också av den centrala 
roll som erfarenheter hade i Pingströrelsens möten.  

[D]en personliga erfarenheten [var] beroende av gemenskapen och den litur-
giska ramen. Gudstjänsten bars av samspelet mellan den enskilde och gemen-
skapen, mellan den personliga erfarenheten och den liturgiska ramen.638 

                               
635 Josefsson, Liv och över nog, 73–74.  
636 Ibid., 227–229. 
637 Ibid., 84–85. 
638 Ibid., 223. Jfr också Warrington, Pentecostal theology, 37; Land, Pentecostal spirituality, 
21–37. 
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Den enskilde var delaktig i kollektivet genom spontan verbal respons och 
bifall som ett uttryck för gemensamma erfarenheter.639 Det var alltså en kol-
lektiv erfarenhet som inte enkelt kan beskrivas som individualism. Den 
kristne var en del av ett kollektiv som delade en gemensam omvändelseerfa-
renhet och upprepade upplevelser. 

I kontrast till detta betonade den baptistiska teologin omvändelsen som en 
kognitiv erfarenhet. Kyrkohistorikern Mats Larsson har i sitt studium av 
Askers Baptistförsamling på 1880-talet visat att den andlighet och omvän-
delse som förutsattes av baptisterna i Asker främst handlade om övertygel-
ser. Det var i kontrast till en andlighet som enligt dessa baptister präglades 
av ”stönande och kvidan, dess otillbörliga oljud, som hos wissa kristna steg-
ras under deras gudsdyrkan till riktiga jemmerrop”.640 Larsson beskriver den 
baptistiska spiritualiteten och teologin närmast som en ”andlig rationali-
tet”.641  

Den rationella aspekten gällde också omvändelsen och den blev därför en 
fråga om en kognitiv övertygelse.  

Det rationella draget är även närvarande i synen på själva frälsningsproces-
sen, den ”via salutis” som i församlingen har sin tydliga startpunkt i förnuftet. 
Målet med evangelisationsarbetet är att människor ska komma till insikt om 
sanningen.642 

Men omvändelsen slutar inte med denna personliga övertygelse utan lever 
vidare i församlingsgemenskapen.643 Församlingslivet bestod till stor del av 
olika samlingar som tilltalade förnuftet. Det kunde exempelvis vara bibelut-
läggningar och de gemensamma samtalen.644 Handlingarna hade som syfte 
att ”komma fram till sanningen, Guds sanning, genom att använda sitt ge-
mensamma förnuft”.645 Det var ett förnuft som formades i och genom de 
gemensamma praktikerna. Församlingen var alltså den kontext där man 
gemensamt försökte förstå Guds sanning och vad det innebar att leva som 
kristen. Deras gemensamma resonerande var en korporativ handling. Det var 
de omvända som deltog i handlingen och syftet var att komma fram till en 
övertygelse som stämde överens med hur de gemensamt uppfattade den 
kristna tron. De sökte inte svar på frågorna i den allmänna samhällskontex-
ten utan genom samtalet i den troende gemenskapen. Delaktigheten låg 
primärt på det kognitiva planet, inte på det emotionella som i Pingströrelsen.  

                               
639 Josefsson, Liv och över nog, 220–222. 
640 Larsson, De ”riktigt kristna”, deras ”wänner” och ”motståndare”, 306. Jfr också Fahl-
gren, ”Baptismens spiritualitet – speglad i gudstjänstlivet: Svenskt perspektiv”, 107–111.  
641 Larsson, De ”riktigt kristna”, deras ”wänner” och ”motståndare”, 303. 
642 Ibid., 305. 
643 Jfr Holmes, Baptist theology, 7. 
644 Larsson, De ”riktigt kristna”, deras ”wänner” och ”motståndare”, 304–309. 
645 Ibid., 308. Min kursivering. 
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Det var naturligtvis mycket som var gemensamt mellan den pentekostala 
och den baptistiska teologin, inte minst synen på den fria församlingen, do-
pet av den troende på egen bekännelse och försoningsteologin.646 Betoningen 
och karaktären på det kognitiva i omvändelsen var emellertid olika och det 
får konsekvenser för teologin. Skillnaden mellan dem ligger inte i att den ena 
betonade individens frihet mer än den andra. Båda betonade församlingen 
som social kropp men på olika sätt och med skilda betydelser.  

Det som skilde den pentekostala ecklesiologin från den baptistiska var hur 
de föreställde sig relationen mellan individ och troende gemenskap. En pen-
tekostal ecklesiologi kan beskrivas som idén om en social kropp konstituerad 
av specifika erfarenheter, medan den baptistiska snarare utmärks av gemen-
samma rationella övertygelser. Båda dessa aspekter möts i ÖM, men i rela-
tion till ungdom blev den pentekostala dominerande. Det var en betoning 
som får betydelse för hur relationen mellan individ och troende gemenskap 
senare tog sig uttryck.  

Josefssons och Larssons undersökningar behandlar olika tidsepoker. Jo-
sefsson har undersökt början av 1900-talet och Larsson 1880-talet, men un-
dersökningarna visar likväl att det finns teologiska skillnader i förståelsen av 
omvändelsens karaktär i svensk baptistisk och pentekostal teologi. De delade 
emellertid föreställningen om en kristen referensram i samhället. Den läng-
tan tillbaka till 1800-talet som enligt Sollerman kännetecknade mycket av 
frikyrkligheten var en dröm om det kristna enhetssamhället. Men vad inne-
bar ungdomens personliga omvändelse i en nation som förutsatte en kristen 
referensram och vad händer när den inte längre är en självklarhet? 

Personlig omvändelse i en kristen nation 
Den historiska analysen av MB visade att ÖM i alla de undersökta perioder-
na delade oron över ungdomens moral med samhället i stort. Oron förutsatte 
att samhället hade gemensamma moraliska föreställningar som utgick från 
en kristen referensram. I Yoders diasporateologi var idén om ett enhetligt 
samhälle ett av kännetecknen för det han benämnde konstantinism. Samhäl-
lets enhetlighet är på flera sätt nödvändig, men enhetligheten riskerar att bli 
en epistemologisk slutenhet och självtillräcklighet. Teologen Chris Huebners 
har benämnt detta ”epistemological attitude of closure”.647 Huebner menar att 
det kan leda till en vilja att skydda och säkra den egna positionen eftersom 
den uppfattas vara den enda rätta. En risk med det är att den uppfattas som 
en given och självklar moral för alla i samhället. När den uppfattas som gi-
ven ifrågasätts den inte på samma sätt. Den troende gemenskapen riskerar att 

                               
646 Josefsson, Liv och över nog, 57. 
647 Huebner, A precarious peace, 109–110. Se ovan s 38. 
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bli inordnad i samhällets gemensamma föreställning om moralisk enhetlig-
het.  

Samtidigt som samhället präglas av en epistemologisk slutenhet är den 
personliga omvändelsen i MB primärt en fråga om en daterbar och emotio-
nell upplevelse som förväntades innebära fullständig uppfyllelse av den ge-
mensamma samhällsmoralen. Det finns en potentiell spänning mellan för-
väntan om en gemensam moral i samhället och den definitiva skillnad som 
den personliga omvändelsen antas åstadkomma. Det intressanta för denna 
studie är att analysera de följder som denna potentiella spänning får för för-
ståelsen av den personliga omvändelsen. Det tycks som om det är rimligt att 
tala om en implicit teologi som i motsats till talet om en radikal skillnad 
snarast förutsätter en epistemologisk enhetlighet.  

I detta avsnitt kommer jag att argumentera för att den vanliga uppfatt-
ningen om frikyrkan som radikalt skild från samhället är förenklad. Argu-
mentationen görs i två steg. Först genom att visa hur betoningen av omvän-
delsen som en emotionell daterbar upplevelse inte relaterades till den troende 
gemenskapen utan snarare till samhällets gemensamma föreställningar. För 
det andra hur detta kan förstås mot bakgrund av brister i de teologiska prak-
tikerna i ungdomsarbetet. 

Omvändelsepraktikens emotionella betoning 
Den personliga omvändelsen handlar i alla de tre undersökta perioderna om 
en personlig emotionell upplevelse ofta inom ramen för ett personligt val. 
Omvändelsen skulle vara djupgående och livsomvandlande.648 På 80-talet 
skedde det personliga valet inom ramen för en kristen ungdomskultur.649 Det 
verkar som om 80-talets frikyrkliga ungdomskultur kan uppfattas som för-
längningen på den kamp med populärkulturen som pågått i alla de tre perio-
derna, men det som skiljer 80-talets kamp från de två föregående är att den 
inte handlade om en kamp mot ungdomskulturen utan en kamp i densamma. 
Hur blev denna förändring möjlig? 

Under 30- och 50-tal när samhället i högre utsträckning var präglat av den 
lutherska statskyrkan förfaller det paradoxalt nog som om ett radikalt av-
ståndstagande från samhället dominerade. Det gällde inte minst nöjeslivet 
som beskrevs med mörka bilder. Den dekadenta populärkulturen påkallade 
en definitiv skillnad mot samhället som sådant.650 Å ena sidan framställdes 
skillnaden som självklar och tydlig, och avståndstagande som en självklar 
följd av en personlig omvändelse. Å andra sidan förutsatte den emotionella 

                               
648 Se ovan s 47–51. 
649 Se ovan s 120–122. 
650 Jfr Sergo. Biografbesöket. MB. 17/5 1939, 8; Svanström. Jazz i kyrkan. MB. 30/1 1958, 7, 
11; Andersson. Rock och disco hör inte hemma i kyrkan. MB. 25/3 1982, 11.  
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omvändelsen en insikt om moraliska brister byggda på en kristen referens-
ram. Hur hänger det ihop? 

I Gunnar Westins definition av friförsamling betonades den personliga 
omvändelsen och avståndstagandet från det hedniska levnadssättet.651 De 
svenska friförsamlingarna växte samtidigt fram i en kontext där de kristna 
föreställningarna var dominerande. Om denna omständighet sätts i relation 
till Yoders teologi kan det tolkas som en typ av konstantinism. De kristna 
moraliska idéerna beskrivs som epistemologiskt enhetliga med följden att 
andra moraliska föreställningar blev karaktäriserade som onormala och   
hotande. Det får konsekvensen att den skillnad som friförsamlingarna förut-
satte, skulle uttryckas inom ramen för en kristen normalitet. 

På 30-talet innebar den frikyrkliga betoningen av skillnad att omvändel-
sen uppfattades som den effektuerande kraften som gjorde det möjligt att 
leva upp till moralen. Den tvivelaktiga moralen blev som en följd av det ett 
andligt problem. Lösningen på samhällets moraliska problem var följaktligen 
att ungdomarna blev omvända. Eftersom den dåliga moralen betraktades 
som ett andligt problem riktades det moraliska tilltalet främst till de kristna 
ungdomarna och inte till världens ungdom. ”Får jag förutsätta, att du upple-
vat en grundlig omvändelse? Eljest är talet om de andliga livsfrågorna få-
fängt, vad dig beträffar.”652 Moraliska förändringar i samhället förutsatte att 
människor blev omvända.  

På 30-talet handlade den kristna skillnaden mellan troende gemenskap 
och samhälle om karaktären och djupet på känslorna snarare än det moralis-
ka innehållet. De sociala praktiker som den troende gemenskapen uttryckte i 
relation till ungdomarna handlade därför främst om att möjliggöra omvän-
delseupplevelser som var daterbara och känslomässiga.  

Det var mot den bakgrunden som föreningen blev ett problem. Den fram-
stod som ett hot mot omvändelsen eftersom den förknippades med praktiker 
som anspelade på det andra känsloregistret.653 Det kunde handla om lek, spel 
eller andra emotionella intryck som i biografen. Ungdomsverksamheten blev 
primärt en fråga om en kamp mellan maktsfärer som uttryckte olika känslo-
register. 

Det alltmer framväxande folkhemmet började förändra den samhälleliga 
kontexten på 50-talet. Med följden att moralen fick en annan funktion i för-
hållande till den emotionella omvändelsen. Det folkhem som började växa 
fram betonade individen på ett delvis nytt sätt.654 När friförsamlingarna växte 
fram på 1800-talet innebar de ett uppbrott från en gemenskap för att bli en 
del av en annan social kropp. De frikyrkliga rörelserna befann sig på 50-talet 
i vad som skulle kunna beskrivas som en kulturell ambivalens. Å ena sidan 

                               
651 Se ovan s 17. 
652 Magnusson. Den troende ungdomen och de andliga livsfrågorna. MB. 15/7 1937, 4. 
653 Se ovan s 64–66. 
654 Trägårdh, ”Statist Individualism: The Swedish Theory of Love and Its Lutheran Imprint”, 
21–31. 
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var de frikyrkliga i takt med folkhemmets betoning av individen genom om-
vändelsen som ett personlig val. Å andra sidan tycks frikyrkans omvändelse-
praktiker vara beroende av moraliskt krisande samveten som i sin tur förut-
satte en kristen referensram. Det betyder att uppbrottet från det lutherska 
enhetssamhället visserligen hade inneburit ett ifrågasättande av en luthersk 
enhetsstat men egentligen inte av en kristen referensram, det vill säga den 
epistemologiska enhetligheten.  

I den ekonomiska expansion som folkhemmet innebar framträdde nya 
former av ungdomskulturer som utmanade den kristna referensramen. Den 
ungdomliga nöjeskulturen tycktes utgöra ett speciellt hot mot de frikyrkliga 
omvändelsepraktikerna eftersom dessa betonade det emotionella på ett lik-
nande sätt som ungdomskulturerna. Det visade sig inte minst i att jazzen 
uppfattades ha ”en snärjande kraft på unga människor”.655 Ungdomarnas 
outvecklade förnuft och känsloliv riskerade att dra dem mot det ytliga livet i 
världen och försvåra omvändelsen, som tillhör en annan typ och ett djupare 
känsloregister. 

Ungdomarnas samveten krisade inte längre. De sökte sig inte längre till 
de frikyrkliga församlingarna och för ÖM blev detta ett kontaktproblem.656 
De praktiker som omvändelsen förutsatte svarade inte längre mot de behov 
som ungdomen uppfattades ha. Den tidigare så klara kopplingen mellan mo-
ralen och den personliga omvändelsen var på 50-talet inte längre lika själv-
klar. Den förändrade samhällskontexten verkade kräva former som först 
fostrade ungdomarna för att de sedan skulle kunna bli omvända. Ungdomar-
na behövde så att säga bli medvetna om sitt behov av frälsning. Deras sam-
veten behövde vara möjliga att tilltala. En gemensam kristen moralisk refe-
rensram tycktes vara en förutsättning för en daterbar och emotionell omvän-
delseupplevelse. 

När den kristna referensramen förändrades och den autonoma individen 
blev den yttersta instansen innebar det att praktikerna för en emotionell om-
vändelse påverkades. Det skedde på två sätt. För det första genom att junior-
verksamheten blev en del av en allmänt fostrande verksamhet i kontexten av 
en gemensam kristen referensram. Det andra handlar om att praktikerna för 
de emotionella omvändelseupplevelserna primärt blev förknippade med lä-
gerverksamheten. Det handlade inte minst om den sista kvällen på lägren.  

Det är som om ungdomarna själva skulle inrikta sig på denna kväll och spän-
na all sin förväntan till dess. Det blev tårar, rop, bekännelser och timslånga 
samtal i vissa fall långt in på natten. Och utan tvivel skedde det mycket i 
denna andliga vårflod.657 

                               
655 Svanström. Jazz i kyrkan. MB. 30/1 1958, 7, 11. 
656 Se ovan s 83–85. 
657 Red. Intryck från riksungdomslägret. MB. 30/7 1959, 4.  
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Lägrens höjdpunkt blev den sista avgörande kvällen när ungdomen gjorde 
avgörande andliga upplevelser.  

En förändring uppstod i ungdomsarbetet, speciellt genom juniorförening-
en, som social praktik. Juniorföreningen fick ett annat syfte än lägren och 
ungdomsföreningarna. Ungdomsarbetet blev på så sätt både en del av en 
omvändelsediskurs och en fostransdiskurs. Diskurserna skildes åt genom att 
anknyta till olika sociala praktiker – fostransdiskursen kom till uttryck ge-
nom fritidsgrupper och studiecirklar, medan omvändelsediskursen framför 
allt relaterade till läger och ungdomsföreningar. Poängen här är inte att häv-
da att omvändelseupplevelser inte skedde genom fritidsgrupp eller att läger 
inte hade fostrande karaktär. Den typen av gränsdragningar är naturligtvis 
inte rimlig att göra. Poängen är snarare att visa skillnaden på var fostran kom 
in, före eller efter omvändelsen, och att de moraliskt fostrande praktikerna 
relaterades till de statligt subventionerade och förespråkade aktiviteterna. 
Det är rimligt att förstå det som ett uttryck för en implicit teologi som både 
förutsätter skillnad och epistemologisk enhetlighet. Skillnaden handlar om 
typen och djupet på känslorna, men förutsätter en epistemologisk enhetlighet 
i förhållande till moralen. Det får till följd att moralen inte främst relaterar 
till den sociala kropp som förutsätter omvändelse utan snarare till en gemen-
sam samhällsmoral.  

Samhället oroade sig på 80-talet över en alltmer tilltagande pluralisering 
och kommersialisering av ungdomarnas kulturer. Staten beslutade därför att 
gynna och stödja de fritidsaktiviteter som uppfattades som positiva. Den 
kristna ungdomsverksamheten framställdes i MB som en del av detta sam-
hälleliga utbud av fritidsaktiviteter. Det var som en sådan stödjande fritids-
aktivitet en kristen ungdomskultur växte fram som ett alternativ på en ton-
årsmarknad. Den kristna ungdomsverksamheten förhöll sig dels till den 
kristna familjen, dels till den kristna ungdomskulturen. I förhållande till fa-
miljen blev omvändelsen en styrningsteknik för och önskvärd följd av famil-
jens fostran. Inom ramen för en kristen ungdomskultur tycks omvändelsen 
uppträda som en styrningsteknik på en tonårsmarknad. Friställningen av 
omvändelsen från församlingen till ett val på en tonårsmarknad innebar att 
omvändelsen förstärktes som en del av en privat sfär och ett personligt val.658 
Skillnaden bestod alltså inte i olika uppfattningar eller idéer om tillvaron 
utan om kulturella upplevelser av olika karaktär. Det var inte längre en skill-
nad mot annan ungdomskultur utan en skillnad inom ungdomskulturerna.  

På 50-talet hade det varit moralen som utgjorde förutsättningen för om-
vändelsen, medan den på 80-talet innebar att valet av kristen ungdomskultur. 
Mot den bakgrunden är det rimligt att förstå den förhållandevis snabba fram-
växten av en kristen ungdomskultur. I ingången till 80-talet fanns det fortfa-
rande en del kritiska röster till de ungdomskulturella uttrycken, men på slutet 
av årtiondet var det de primära styrningsteknikerna för omvändelse. Den 

                               
658 Se ovan s 120–122 och 164. 
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kamp om känslan som omvändelsediskursen handlade om innebar inte in-
lemmandet i en annan social kropp utan snarare om en privat känslomässig 
upplevelse styrd inifrån individen. Det personliga valet skedde på en kultu-
rell marknad där de kristna fritidsaktiviteterna uppträdde som en ”kontakt-
yta”. Den personliga känslomässiga omvändelsen hade blivit normaliserad 
som en del av den autonoma individens fria val på bekostnad av den troende 
gemenskapen som social kropp. Att bli omvänd blev snarast detsamma som 
delaktighet i en kristen ungdomskultur.  

Betraktat från Yoders teologi är problemet inte att ÖM:s församlingar 
blev samhällstillvända genom att mer aktivt medverka till att ungdomarna 
skulle få en meningsfull fritid och därmed en moralisk fostran. Det bekym-
mersamma handlade snarast om moralens placering, från att tidigare ha 
kommit efter omvändelsen till att nu bli något som utgick från en fri individ. 
Det indikerar att en förändring uppstått i hur man interagerade i samhället. 
Betraktat från Yoders diasporateologi innebär det att omvändelsen primärt 
handlar om en daterbar och emotionell omvändelseupplevelse som förutsät-
ter epistemologisk enhetlighet. De moraliska föreställningarna knyts till en 
allmän samhällsmoral snarare än till omvändelsen, vilket ofta medför att de 
omförhandlas för att passa alla i ett samhälle. Problemet handlar alltså inte 
om att de deltog i samhället utan hur de deltog. Den daterbara emotionella 
omvändelsen tycks försvåra möjligheten att upprätta egna moraliska före-
ställningar när den omgivande kontexten omförhandlar de moraliska idéerna.  

Den implicita teologin om omvändelsen har alltså förändrats. På 30-talet 
hade omvändelsen varit det enda som möjliggjort efterlevnaden av samhäl-
lets moraliska normer, medan moralen på 50-talet blev förutsättningen för 
omvändelsen. På 80-talet blev omvändelsen ett uttryck för ett personligt val 
styrt inifrån individen inom ramen för en samhällelig tonårsmarknad. Den 
daterbara och emotionella omvändelsen tycks alltså förutsätta en föreställ-
ning om det gemensamma både i folkkyrka och folkhem.  

Emotionell omvändelse och troende gemenskap 
Som visats ovan kom inte längre fostran efter omvändelse utan blev nu fost-
ran före omvändelse. Utifrån ett diasporateologiskt perspektiv är detta pro-
blematiskt eftersom det lösgör de moraliska föreställningarna från den kun-
skap uppenbarats i Jesus och som den troende gemenskapen som social 
kropp relaterar till. Den troende gemenskapen blir så att säga tömd på sitt 
moraliska innehåll.  

De mennonitiska teologerna Denny Weaver och Theron Schlabach har vi-
sat att väckelserörelsernas påverkan på den mennonitiska kyrkan i USA fick 
liknande konsekvenser. Weaver argumenterar för att väckelserörelsernas 
betoning av den daterbara och känslomässiga omvändelseupplevelsen inne-
bar att de konkreta sociala praktikerna förändrades.  



 173

[I]f a revivalistic or experiential conversion replaces a transformed life as a 
the sign of conversion, the traditional practices no longer have the same role 
in the economy of salvation, and the way is open for them to lose signifi-
cance and become slogans and empty rituals and forms. Once they have been 
pushed to the periphery in this way, and their place as validator taken over by 
another entity, namely experiential conversion, the traditional practices can 
be abandoned without a sense of having abandoned anything related to sav-
ing faith.659 

Det kännetecknande i den mennonitiska kyrkan var tillhörigheten till en so-
cial kropp snarare än en inre subjektiv erfarenhet eller bekräftelse. Väckelse-
rörelsernas betoning av en daterbar och emotionell omvändelseupplevelse 
förändrade den mennonitiska kyrkans teologiska sociologi, vilket innebar att 
en inre, tillfällig och privat bekräftelse ersatte betoningen av en kollektiv 
identitet.  

Weaver ser dock att det också sker en positiv påverkan från väckelserö-
relsernas betoning av emotionell omvändelse. Han menar exempelvis att de 
övertygelser som redan finns kan bli stärkta, liksom att betoningen av avgö-
rande beslut gjorde att ”young people joined the church and all were streng-
thened in their commitment to the life and teaching of the church”.660  

Weavers undersökning visar dock att om frälsningen primärt uppfattas 
som en daterbar emotionell omvändelseupplevelse betonas i högre utsträck-
ning nationen som sammanhållande än en troende gemenskap.661 Om fräls-
ning och omvändelse inte längre förknippas med moraliska föreställningar 
som är beroende av en social kropp ersätts de med samhällets allmänna mo-
raliska idéer. Det intressanta för denna studie är att accentueringen av det 
daterbara och känslomässig i omvändelsen tycks premiera samhällets ge-
mensamma moraliska föreställningar framför den egna kollektiva identite-
ten. 

Schlabach gör en intressant iakttagelse och visar hur den mennonitiska 
kyrkan från mitten av 1600-talet till mitten av 1800-talet var progressiv i 
många frågor som gällde samhället, men traditionell gentemot den egna ge-
menskapen. Mennoniterna gjorde helt enkelt skillnad på vem som tilltalades 
eftersom de inte förväntade sig samma sak av alla. De hade så att säga två 
röster; en inom församlingen och en utåt i samhället. Denna skillnad gjorde 
det möjligt att upprätthålla traditionella värderingar inåt, men vara receptiva 
för nya moderna idéer i samhället. 

From the beginning of their history they held certain beliefs that implied mo-
dernity in larger social order, and they made some accommodations with 
modernizing systems, especially economic and political. Their traditionalism 

                               
659 Weaver, ”Amish and Mennonite soteriology: Revivalism and Free Church theologizing in 
the Nineteenth Century”, 50. 
660 Ibid., 51. 
661 Ibid. 
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was strongest in religion and the group’s inner life. But in the end revivalism 
was able to penetrate even there. Unlike economic, political, or purely cultur-
al pressures, revivalism after all came with the sacrosanct appeal of biblically 
based, fervent religion.662 

Mennoniterna menade att samhället och kulturen inte skulle vara styrda av 
religion. Utåt i samhället betonade de ”voluntarism, separation of church and 
society, privatization of faith, secularization of the nation, pluralization of 
society, and increasing differentiation”.663 Samma idéer skulle emellertid inte 
vara styrande i församlingen. Betoningen av det individuella och det volun-
taristiska innebar för dem i förhållande till kyrkan till exempel inte individu-
alism utan snarare “submission to the authority of a voluntarily joined 
group”.664 Schlabach visar att väckelserörelsernas betoning av den daterbara 
och emotionella omvändelsen förändrade åtskillnaden mellan kyrkan och 
samhället och de blev inordnade i en gemensam idé som samhället. Betydel-
sen av voluntarism, privatisering av tron, individuella val fick då en annan 
betydelse. Tron blev främst en fråga för det enskilda subjektet även inom 
den troende gemenskapen. Schlabach hävdar att denna förändring innebar att 
de slutade vara progressiva i samhället och snarast blev en grupp som för-
stärkte de ideal som redan var förhärskande.  

Den troende gemenskapen fick mindre betydelse och det gemensamma li-
vet började utgå från moderna institutioner.665 Fokus flyttades från den socia-
la kroppen till institutioner och experter. Institutioner som exempelvis ålder-
domshem, nödhjälpsorganisationer eller samfund blev en del av det rationa-
liserade religiösa livet. Den troende gemenskapen var inte längre nödvändig 
för frälsningen eftersom omvändelseupplevelsen gjorde frälsningen fullstän-
dig.  

Genom dessa sociologiska förändringar omförhandlades teologin om 
frälsningen och blev frikopplad från delaktigheten i den troende gemenska-
pen som etisk gemenskap. 

Whatever they gained by such changes, they lost something of traditional-
ism’s undifferentiated, holistic approach of life. The offices of the new insti-
tutions became new centers of religious life somewhat apart from local con-
gregations and community. A revivalistic theology took hold that tended to 
make salvation one matter, ethics and obedience another.666  

Weaver och Schlabach visar att betoningen av frälsningen som en daterbar 
känslomässig omvändelseupplevelse var svår för den mennonitiska kyrkan 
att motstå. Den troende gemenskapens sociologi förändrades genom att de 

                               
662 Schlabach, ”Mennonites, Revivalism, Modernity: 1683–1850”, 415. 
663 Ibid., 399. 
664 Ibid., 400. 
665 Ibid., 415. 
666 Ibid. 
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traditionella praktikerna för etiskt formande omförhandlades och blev ut-
tryck för en allmän modern amerikansk kultur i stället för en följd av om-
vändelsen.  

Weavers och Schlabachs undersökningar stöder de slutsatser som Yoders 
teologiska sociologi ger utrymme för. De visar att förändringar av de sociala 
praktikerna innebär teologiska förskjutningar och ändrar interaktionen mel-
lan kyrkan och samhället. Det betyder att om församlingen betraktas som en 
teologisk sociologi går inte gemenskapens identitet och praktiker att skilja åt. 
Det intressanta och problematiska med en sådan teologi är att det den sociala 
kroppen gör är den, och det den är gör den. Tillämpat på resonemanget i 
denna avhandling betyder det att när juniorföreningen av missionella skäl 
(kontaktproblemet och som kontakyta) ändrar innehåll och verksamhetsform 
medför det också teologiska förändringar.  

30-talets omvändelsekristendom blev alltså på 50-talet förändrad till det 
som på 30-talet hade uppfattats som uppfostringskristendom.667 Omvändel-
seupplevelsen relaterades till specifika avskilda händelser som i min under-
sökning handlar om lägerverksamheten och ungdomsföreningarna. Junior-
verksamheten verkar i ökande grad förknippas med en samhällelig fostrans-
diskurs. Den implicita teologin om omvändelsen kom därmed att handla om 
en individuell emotionell upplevelse utan nödvändig relation till en specifikt 
kristen moral eller församlingstillhörighet.668 Berggren och Trägårdh menar, 
som ovan beskrivits, att ett kännetecknande drag för folkhemsideologin är 
betoningen av individens självbestämmande och frihet från konkurrerande 
gemenskaper.669 I folkhemmet började omvändelsen därmed bli den enskilda 
individens angelägenhet, inte ett uppbrott från en luthersk folkkyrka inom en 
kristen referensram. Valet handlade om den egna personen mer än vilken 
gemenskap som skulle vara den normerande.  

Det personliga valet och betoningen av den individuella övertygelsen har 
visserligen alltid varit en väsentlig del av den frikyrkliga teologin. Den har 
betonat friheten från religiöst tvingande påbud, men vad denna frihet innebu-
rit har inte alltid varit lika självklart. Det visar inte minst den diskussion om 
den så kallade ”frikyrkoprincipen” som pågick i MB under början av 70-
talet. Handlade det om frihet från statliga påbud eller om en andlig frihet och 
spontanitet? I fråga om ungdom var ÖM och samhället dock överens; ung-
dom var ett statligt ansvar eftersom det handlade om nationens framtid. 
Ungdomarna var diskursiverade inom ramen för samhällets gemensamma 
föreställningar snarare än beroende av en personlig omvändelse.  

Betraktat från Yoders diasporateologi synliggörs ett problem. Den föränd-
ring som påbörjades på 50-talet av moralens placering i förhållande till om-

                               
667 Se ovan s 52–55 och 94–95. 
668 Min poäng här är inte att hävda att det inte finns sådana kopplingar, men att de inte längre 
framstod som nödvändiga. Det gick att bli omvänd utan att personen blev medlem i en för-
samling.  
669 Se ovan s 80. 
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vändelsen accentuerades i och med 80-talets betoning av individens autono-
mi och omvändelsen som ett personligt val. Den förskjutningen kan betrak-
tas som en disciplinering av den troende gemenskapen. Valet att lämna den 
lutherska enhetskyrkan för att gå med i en frikyrka var ett brott mot gängse 
normer. I en enhetsstat framstår det personliga valet som subversivt, medan 
det i ett samhälle med individuell frihet blir det normala. Den teologiske 
etikern Stanley Hauerwas konstaterar denna skillnad.  

For example, ”voluntary church membership” was a prophetic challenge 
against mainstream Christianity, but once Christendom is gone the call for 
voluntary commitment cannot help but appear as a legitimation of the secular 
commitment to autonomy. In a Christendom world it took conviction to be a 
pagan or an Anabaptist, but given the world in which we are now living it is 
hard to distinguish pagans from Anabaptists.670 

Det personliga valet har helt enkelt olika innehåll och betydelser beroende på 
i vilket sammanhang det uppträder.  

Den amerikanske teologen Daniel Bell menar att ett kännetecknade drag 
för liberala demokratier är att styrning sker genom frihet.671 Friheten ska inte 
förstås som frihet från styrning utan utgör själva styrningstekniken. Det of-
fentliga område där detta speciellt kommer till uttryck enligt Bell är det civi-
la samhället. 

Civil society and the realm of ”private” designates areas of social field where 
in the name of efficiency, government is the responsibility of apparatuses 
other than the state. By establishing civil society, liberalism does not disman-
tle government; it only ends the narrow identification of government with the 
state.672 

Den liberala ideologin flyttade styrningen från staten till en idé om det fria 
valet. Bell hävdar med andra ord att den autonoma individen inte är så själv-
ständig som det först kan verka utan snarare en del av en annan styrning.  

Problemet med föreställningen om den autonoma individen är att idén om 
normalitet begränsar vad som anses rimligt och möjligt att tänka och göra. 
Det kan helt enkelt förstås som en normalitetsdiskurs. Livsåskådningsforska-
ren Katarina Westerlund visar i en undersökning om barn och föräldraskap 
att en diskurs om det normala blir speciellt påtaglig där auktoriteter som 
familj och skola är undergrävda.  

I en sådan kultur som kan beskrivas som flytande har jag argumenterat för att 
normaliteten, förankrad i konkreta ekonomiska och materiella villkor, fram-

                               
670 Hauerwas, In good company, 73. 
671 Bell, Liberation theology after the end of history, 29–30. 
672 Ibid., 29. Bell visar hur civilsamhället förändrades i ett samhälle alltmer präglat av en 
liberal ideologi. Det innebar enligt honom att styrningen i någon mening blev mer effektiv 
eftersom det genomsyrade fler livsområden för människor, 26-30. 
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träder med speciell påtaglighet. Normaliteten kan därför beskrivas som en er-
sättningsreligion i närmast Durkheimsk mening, som samhällets sätt att upp-
rätthålla sina kollektiva ideal och praktiker.673 

Denna ersättningsreligion inträder i det utrymme där den autonoma indivi-
den fritt ska välja och styra valen. Enligt Westerlund innebär detta paradox-
alt nog, trots att vi antas välja själva och skapa våra egna autentiska liv, for-
mar vi våra liv ”relativt lika varandra utifrån behovet av att vara ’normal’ 
och accepterad”.674 Problemet med denna syn på frihet är att de fria valen 
antas vara oberoende av diskurs.675 I själva verket uppträder föreställningen 
om normalitet som en styrning. Det val som förväntades av de unga i om-
vändelseupplevelsen var alltså inte så fritt och självständigt, utan tvärtom ett 
uttryck för en annan typ av styrning – den liberala idén om den autonoma 
individen.  

Föreställningen om ungdomsarbetet som en fritidsaktivitet och den fram-
växande kristna ungdomskulturen kan då förstås som styrningstekniker i 
formandet av autonoma individer inom ramen för det civila samhället. De 
sociala praktikerna runt omvändelsen diskursiverades i en normalitetsdiskurs 
mellan familj och tonårsmarknaden.  

Betoningen av de självständiga valen i omvändelsen på bekostnad av den 
troende gemenskapen kan alltså betraktas som en anpassning till den rådande 
ordningen på den tonårsmarknad där samhället ville fostra till självständiga 
val. Valet att bli omvänd antogs komma inifrån som ett uttryck för en egen 
fri vilja, men ur Yoders diasporateologiska perspektiv har individerna disci-
plinerats av en föreställning om det fria valet.676 Den implicita teologin om 
omvändelsen förutsatte en epistemologisk enhetlighet där det personliga 
valet var det kännetecknande.  

Samhällets frihetsideal uppfattades på 80-talet som problematiskt, men 
inte i förhållande till omvändelsen utan till de moraliska frågorna. Moralen 
beskrivs som ett problem, men lösningen framställs paradoxalt nog ändå som 
en fri omvändelseupplevelse.677 De kulturella uttryck som kunde framkalla 
omvändelsekänslor blev normerande snarare än tillhörigheten till en annan 
kollektiv identitet. Problemet med dessa sociala praktiker var den diskurs de 
anknöts till, diskursen om den autonoma individen. Frikyrkans betoning av 

                               
673 Westerlund, Frihetens sammanhang, 191–192. 
674Ibid., 192. 
675Ibid., 194. Jfr också Sigurdson, Det postsekulära tillståndet, 144. Sigurdson skriver: ”Ett av 
problemen med det moderna autonomibegreppet är att det i de flesta fall tenderar att ge en 
tämligen abstrakt föreställning om frihet baserad på människans vilja. Med abstrakt menar jag 
här att friheten utgörs av själva friheten att välja mellan olika alternativ.” Jfr också Cava-
naugh, Being Consumed, 1–32. 
676 Tillgången till andra känslor blev en konstituerande skillnad när det inte fanns någon an-
nan skillnad. Denna omvändelse gjorde att den etik som man menade var kristen omförhand-
lades för att passa in. Jag har argumenterat på ett liknande sätt i Wenell, ”Scattered conver-
sion? Youth, Free Church, and the Swedish welfare state.” 
677 Se ovan s 120–122. 
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det fria valet och den personliga omvändelsen framträder på olika sätt under 
1800-talets andra hälft och på 80-talets tonårsmarknad. 

Den implicita teologin visar att omvändelsen som daterbar och emotionell 
upplevelse förutsätter epistemologisk enhetlighet. De praktiker som ung-
domsverksamheten uttryckte i alla tre perioderna handlar därför om att möj-
liggöra upplevelser snarare än om formandet av andra föreställningar. Sam-
tidigt upprätthålls skillnaden genom att markera avstånd från nöjeslivet och 
formandet av en alternativ kristen ungdomskultur. Problemet med detta är 
enligt Yoders diasporateologi att skillnaden mellan värld och församling 
omintetgörs och församlingen blir upprätthållare och bekräftare av det all-
männa.  

Troende gemenskapen och samhället  
Den svenske baptistteologen och Svenska Baptistsamfundets missionsföre-
ståndare David Lagergren menar att folkhemmet nog innebar större föränd-
ringar och svårigheter för frikyrkans betoning av skillnad än vad den lut-
herska enhetsstaten hade gjort.678 Han påstod detta retrospektivt men utan att 
peka på vilka svårigheter förändringen medförde. Analysen av MB har visat 
att det finns skäl att ge Lagergren rätt. Föreställningen om den personliga 
omvändelsen genomgick förändringar genom att den samhälleliga fostrans-
diskursen inordnades i ungdomsverksamheten som en följd av kontaktpro-
blemet. Denna del av avhandlingen har som syfte att visa hur den förändrade 
relationen mellan omvändelsen och moralen också innebar att den troende 
gemenskapens förhållande till samhället förändrades. När omvändelsen som 
en daterbar känslomässig upplevelse blev dominerande innebar det paradox-
alt nog att skillnaden mellan troende gemenskap och värld visade sig svår att 
upprätthålla.  

I Yoders diasporateologi är skillnaden mellan troende gemenskap och 
värld konstituerande. Den är grundläggande både för den troende gemenska-
pens identitet liksom för andra kollektiva identiteters självständighet. Han 
menar i likhet med Boyarin och Boyarin att det är strävan efter universella 
ideal som är problematisk.679 Föreställningen om det neutrala bortom kultu-
ren och historien är det som disciplinerar mångfalden.680 Disciplinering hand-
lar inte bara om idéer utan också om sociala praktiker.  

Betoning av omvändelsen som en daterbar känslomässig upplevelse och 
moralens frikopplande från den troende gemenskapen fick betydelse för 
relationen mellan den troende gemenskapen och samhället. Idén om ett sam-
hälles enhetlighet, antingen i form av gemensam kunskap eller moral, be-

                               
678 Se ovan s 51. 
679 Se ovan s 30.  
680 Se ovan s 136–138. 
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nämner Yoder konstantinism. Det innebär att den troende gemenskapen ge-
nom sociologiska förändringar blir osynliggjord och i stället framträder som 
förening inom ramen för föreställningen om ett enhetligt samhälle. I en kon-
stantinisk ecklesiologi är nationen eller folket den normerande gemenskapen, 
medan det i Yoders diasporateologiska perspektiv är den gemenskap som 
formas av de personligt omvända. Det är detta som jag nu kommer att disku-
tera. Vilka teologiska följder får omförhandlingen av omvändelsen för rela-
tionen mellan den troende gemenskapen och samhället?  

Moralkonservatism eller anpassning  
Det var i förhållande till juniorföreningarna på 50-talet som moralen upp-
trädde oberoende av omvändelsen. Betraktat från ett diasporateologiskt per-
spektiv blir det ett problem både när den kristna tron förväntas vara definie-
rande för den gemensamma moralen i samhället och när den kristna moralen 
byter diskurs till folkhemmet, men ändå fortsatte uppfattas som kristen mo-
ral. I det första fallet handlar det om vad jag här benämner ”konstantinsk 
moralkonservatism”. I det andra fallet kallar jag det ”konstantinsk anpass-
ning”. Båda perspektiven delar utgångspunkten att de föreställer sig en na-
turlig tillgång till etiska normer, men gör det på olika sätt och drar olika slut-
satser av det. De delar också förståelsen av omvändelsen som en känslomäs-
sig daterbar personlig erfarenhet.  

För att avgränsa mig använder jag texter som exempel på respektive håll-
ning. Diskussionen om den konstantinska moralkonservatismen kommer att 
utgå från Carl-Gustav Carlssons avhandling om Lewi Pethrus teologi om 
samhälle och kyrka, Människan, samhället och Gud.681 Anledningen till att 
en avhandling om Pethrus används är, som tidigare visats, att ÖM på många 
punkter var påverkat av den svenska Pingströrelsen inte minst i relation till 
ungdomsarbetet.682  

Den konstantinska anpassningen har en frikyrklig version och en luthersk 
folkkyrklig. Den frikyrkliga versionen kommer att beskrivas utifrån Björn 
Cedersjös avhandling Bortom syndakatalogen och Owe Kennerbergs av-
handling Innanför eller utanför. Båda dessa arbetar med begreppet  frikyrklig 
i bred bemärkelse och fångar därför in övergripande teologiska förändringar. 
Som kontrast kommer jag att kort beskriva den folkkyrkliga varianten med 
hjälp av tre artiklar. Det handlar dels om delar från boken Teologisk etik av 
de två svenska etikerna, Göran Bexell och Carl-Henric Grenholm, dels om 
två artiklar av norska etiker, Ulla Schmidt och Lars Østnor. De har gemen-
samt viljan att skapa en universellt giltig etik. Däremot förefaller etikens 
tillämpning bli tillfällig, och ibland till och med motsägelsefull. 

                               
681 Carlsson, Människan, samhället och Gud. 
682 Se ovan s 63. 
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Konstantinsk moralkonservatism 
På 30-talet är det inte rimligt att tala om moraldiskussionerna som uttryck 
för moralkonservatism i MB. Omvändelsen var det enda som kunde åstad-
komma de sociala förändringar som ansågs nödvändiga. Det moraliska för-
fallet var inte, som konstaterats tidigare, ett uppfostringsproblem utan ett 
andligt problem. Ungdomen behövde uppleva personlig omvändelse. De 
etiska normerna var visserligen gemensamma men vägen dit gick inte genom 
sociala eller ekonomiska förändringar, utan genom ungdomarnas omvändel-
se och väckelse. Omvändelsen utgjorde en definitiv skillnad på 30-talet och 
moralen var en följd av den.  

Förändringen av teologin om omvändelse uppträdde på 50-talet när ung-
domsarbetet integrerades i statens ansvar för ungdomen. Den utbredda oron 
över ungdomens moral gjorde att staten tog ansvaret för ungdomen och ka-
naliserade det genom bidrag till fritidsgrupper och studiecirklar.683 Moralen 
framställdes i MB som samhällets gemensamma som skulle möjliggöra om-
vändelse och få in nya ungdomar i församlingarna. ”Innan ofrälst ungdom 
kan vinnas, måste vi ha kontakt med dem.”684 Den gemensamma oron över 
ungdomarnas moral gav möjligheter att genom fritidsgrupperna och studie-
cirklarna upprätta kontaktskapande verksamhet. 50-talets förändring gör det 
rimligt att förstå det som en konstantinsk moralkonservatism eftersom det 
förutsätter en gemensam moral som kom före omvändelsen för att säkra 
nationens framtid. Nationen hade genom staten ansvar för ungdomen.  

Både den baptistiska och den pentekostala omvändelsen förutsatte kristen 
enhetlighet, men på olika sätt. Den baptistiska betonade en kognitiv överens-
stämmelse och den pentekostala en moralisk. Hos 1900-talets inflytelserika 
pingstledare Lewi Pethrus sammanfaller dessa. Det fanns i hans teologi en 
självklar relation mellan förnuft, Guds lag, naturens ordning och människans 
natur. Naturlig hos Pethrus relaterades både till en biologisk och en förnuftig 
ordning. Den kristna moralen är den rätta och naturliga moralen. 

Jesus bryter inte ner Mose lag. Den har sin utgångspunkt i människans natur, 
hennes moraliska behov och hennes förnuft. Det är den mänskliga utgångs-
punkten för all sann etik.685 

Det är bakgrunden till att lagarna i ett samhälle, enligt Pethrus, bör överens-
stämma med den kristna moralen.686 Han menar att det handlar det om lagen 
om sådd och skörd. Dålig moral gör att samhället faller sönder. God moral, 
det vill säga den kristna moralen, gör att samhället blir gott. Det finns alltså i 
hans teologi en relation mellan den kristna moralen och ett samhälles stan-
dard. Därför var det viktigt att den kristna moralen var god för samhället. 

                               
683 Se ovan s 75–80. 
684 Stålhammar. Ungdomen och församlingen. MB. 1/10 1959, 7.  
685 Pethrus, Timmermannen från Nasaret., 53. 
686 Carlsson, Människan, samhället och Gud, 127–137. 
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Detta får följder för omvändelsens funktion i Pethrus teologi. Omvändel-
sen bidrar inte med någon ny etisk kunskap eftersom den kristna moralen i 
sig själv både är förnuftig och uttryck för en naturlig ordning. Han gör därför 
skillnad mellan en personlig och en offentlig sida av den kristna tron.687 Om-
vändelsen relaterar till den personliga och moralen till den offentliga. Om-
vändelsen åstadkommer en moral som kommer inifrån den omvända männi-
skan. Moralen ”flödar fram ur gemenskapen med Gud”.688 Omvändelsen ger 
den omvända människan kraft att möjliggöra den förnuftiga och naturliga 
moralen.  

I kontrast till detta måste samma förnuftiga och naturliga moral lagstiftas i 
det offentliga eftersom den icke omvände inte av sig själv kan leva upp till 
denna moral. Den blir ett krav utifrån. Följaktligen får konstantinismen i 
hans teologi en positiv funktion. Genom att den kristna staten har lagstiftat 
om de förnuftiga och naturliga kristna normerna har de konstantinska sam-
hällena varit goda samhällen.  

Pethrus perspektiv på denna fråga gör att han hamnar nära de moralkon-
servativa idéerna som Maria Södling skriver om i sin avhandling om Svens-
ka kyrkan. När samhället på 30-talet diskuterar ”ungdomsproblemet” har 
Pethrus följaktligen en snarlik syn som Svenska kyrkan.689 Hemmet, som en 
del av en kristen nation, framställdes som den viktigaste platsen för barnens 
fostran. Hemmen måste stärkas så att ungdomen kan få ”höga ärbara ide-
al”.690 Det stora hotet var då hemmets upplösning, kvinnans frigörelse, för-
ändringen av kristendomsundervisningen och senare den sexuella revolutio-
nen.691 Hemmet som problem var inte alls lika framträdande under 30- och 
50-tal i MB i förhållande till ungdom, även om den förekommer.692 Det blev 
framförallt ett problem i MB på 80-talet.693 

Pethrus menade alltså att samhällets avkristning var problematisk efter-
som den hotade samhällets naturliga och förnuftiga moral. En moral som till 
sitt innehåll är oberoende av omvändelsen, men kristen eftersom den är  
naturlig och förnuftig. Frågan för Pethrus var hur denna gemensamma moral 
ska uppnås, genom en inre omvänd vilja eller genom yttre tvingande lag-
stiftning.  

På ett liknande sätt kan den utbredda oron i samhället över den förenings-
lösa ungdomen förstås på 50-talet. Bidragen till ungdomsverksamhet som 

                               
687 Ibid., 161–165. 
688 Ibid., 162. 
689 Södling, Oreda i skapelsen, 41–100. Pethrus anslöt sig inte alls heller till uppfattningen att 
Svenska kyrkan skulle frigöras från staten. De som önskade att skilja på stat och kyrka spela-
de enligt Pethrus avkristningens aktörer i händerna. Carlsson, Människan, samhället och Gud, 
164–165. 
690 Carlsson, Människan, samhället och Gud, 178. 
691 Ibid., 148–153. 
692 Hemmet som tematik förekommer mer i relation till barn än till ungdomar. Det faller 
därmed utanför mitt undersökningsområde. 
693 Se ovan s 106–108. 
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lösning på kontaktproblemet möjliggjorde en annan syn på omvändelsens 
relation till moralen i ÖM. I förhållande till ungdom blev moralen diskursi-
verad som ett uttryck för samhällets fostransdiskurs och kan därmed beskri-
vas som moralkonservativ. Avkristningen blev därför ett problem eftersom 
samvetena inte längre var påverkbara i samma utsträckning. Omvändelsen 
blev förstärkt som en personlig känslomässig erfarenhet som möjliggjorde 
efterlevandet av den naturliga moralen som samhället borde präglas av. Det-
ta kallar jag konstantinsk moralkonservatism. Att ta emot bidragen för ung-
domens fostran framstår från Yoders diasporateologi som en illegitim disci-
plinering av samhället eftersom moralen frikopplas från omvändelsen till 
Kristus, men ändå uppfattas som kristen moral. 

Konstantinsk anpassning 
Den konstantinska moralkonservatismen och konstantinska anpassningen 
delar förståelsen av moralen som universellt giltig. Med giltig menas mora-
len som norm för alla människor oavsett religiös eller ideologisk övertygel-
se. Båda förstår den som förnuftig och allmänt tillgänglig. Den kristna up-
penbarelsen har inget eget etiskt innehåll utan överensstämmer med den 
naturligt förnuftiga moralen och ska därför förväntas av alla. Det som skiljer 
de två perspektiven åt är hur beständiga dessa värden är och hur de ska till-
lämpas.  

Den frikyrkliga anpassningen är rimlig att förstå som sociologiskt driven 
snarare än teologiskt. Både Cedersjö och Kennerberg beskriver det som en 
förändring i det tysta. Det var något som hände utan att det egentligen disku-
terades eller bearbetades teologiskt. De områden som omförhandlades disku-
terades visserligen, det har ju inte minst den historiska undersökningen visat, 
men Cedersjö menar att de förändringar som till slut inträdde var ”frukten av 
en process” och inte genom att ny förståelse uppstod.694 Det är något som 
sker trots teologiska diskussioner som fasthåller de gamla ståndpunkterna. 
Kort sagt, den moralkonservativa hållningen som varje period känneteckna-
des av blir senare anpassad. Sociologiska förändringar uppstod i det tysta 
och blev med tiden teologiskt legitimerade även i församlingsrörelser som 
hävdade att den kristna tron kännetecknas av en radikal skillnad mellan kyr-
ka och samhälle. 

Cedersjö placerar ändringarna i samhällets moderniseringsprocess och 
frikyrkofolkets inordning i det svenska välfärdssamhället.695 Han beskriver 
det som förändringar i frikyrkornas socialiseringsprocesser; mindre tid ägna-
des åt församlingens aktiviteter och ett mer samhällstillvänt förhållningssätt 
blev det normala.696 Hans slutsatser framstår utifrån min undersökning som 

                               
694 Cedersjö, Bortom syndakatalogen, 296. 
695 Ibid., 296–298. 
696 Ibid., 298–300. Cedersjö beskriver det som öppnare vilket måste betecknas som en slags 
värdering. Det är rimligare att tala om ett annat förhållningssätt. Frikyrkan på 30-talet ville 
också bidra till samhället, men uppfattade sig själv som annorlunda.  
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rimliga. Det intressanta för denna avhandling är att dessa sociologiska för-
skjutningar möjliggjorde teologiska omförhandlingar av den personliga om-
vändelsen. Både Weaver och Schlabach visar hur den mennonitiska kyrkan 
inte längre hade behov av de sociala praktiker som formade en kristen moral 
när dessa kunde förutsättas i samhället. Moralen kunde inordnas i föreställ-
ningen om en gemensam moral för en kristen nation.  

Under 50-talet började de etiska föreställningarna placeras före omvän-
delsen primärt som en samhällelig angelägenhet. Idéer uppstod som innebar 
att det så kallade ”beteendemönstret” inte hade med tron att göra. Den krist-
na tron handlade i stället om ett personligt förhållande med Gud.697 Frikyr-
kans sociologiska anpassningen innebär alltså teologiska förändringar. 

Den diskurs som började sätta ramarna för den rätta moralen var folk-
hemmet och inte omvändelsen. Frikyrkofolket, för att använda Cedersjös 
terminologi, började anpassa sig efter den diskurs som styrde de domineran-
de moraliska föreställningarna. Förändringarna blev möjliga genom institu-
tionella förskjutningar som exempelvis juniorföreningarnas inordnande i den 
statliga fostran av den föreningslösa ungdomen, men också religionsfrihets-
lagstiftningens förordande av ideell förening som det frikyrkliga sättet att 
organisera sig. Den troende gemenskapen blev i ett samhällsperspektiv orga-
niserad inom ramen för civilsamhället tillsammans med exempelvis idrotts-
föreningar, studieförbund och politiska föreningar.  

Daniel Bell menar, som tidigare visats, att i den liberala demokratin blir 
civilsamhället det utrymme där individer styrs genom idén om det fria valet. 
Denna till synes lilla förändring är viktig för att förstå den sociologiska   
förändringen av den troende gemenskapen. Omvändelsen som en individu-
ellt daterbar upplevelse passar bättre i folkhemmet som inte verkar kunna 
härbärgera alternativa sociala kroppar. Förändringen handlar alltså om den 
troende gemenskapens sociologi snarare än om individuell moral.  

När frikyrkorörelsen växte fram under 1800-talet var föreningsformen ett 
sätt att bryta med invanda former för mänsklig samverkan. Förening som 
association bröt upp enhetssamhället. När religionsfrihetslagstiftningen för-
ordade förening som det officiella sättet för frikyrkor att organisera sig, in-
nebar det en förskjutning i förståelsen av förening. Då fanns det ingen lag-
stiftning om ideell förening men väl en praxis. Fokus flyttades från förening 
som överenskommelse till förening som demokratisk sammanslutning.698 
Vissa sätt att organisera sig blev normerande och senare lagstiftade. Denna 
förändring belyser den utmaning som föreningsmodellen utgör för den teo-
logiska förståelsen av den troende gemenskapen.  

Den konstantinska anpassningen innebär därför en annan typ av problem 
än för exempelvis en luthersk konfession eftersom de förutsätter olika eckle-
siologier. I den lutherska kyrkotraditionen är kyrkans definierande känne-

                               
697 Se ovan s 95. 
698 Se ovan s 80–82. 
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tecken sakramentala handlingar – dop, nattvard och ordets förkunnelse. Det 
görs skillnad på kyrkans egentliga kännetecken och andra uppgifter såsom 
exempelvis ungdomsarbete, syföreningar och diakonalt arbete.699 De sist-
nämnda står i relation till de sakramentala men är inte definierande för kyr-
kan. En kyrka är kyrka även om den inte har ungdomsarbete, men är inte 
kyrka om den inte döper, firar nattvarden och förkunnar ordet.  

Om den troende gemenskapen definieras av sociala processer betyder det 
inte med nödvändighet att en sådan skillnad görs. Det är den samlade ge-
menskapen som utgör den troende gemenskapen, inte specifika sakramentala 
handlingar. Följden kan bli att alla sociala processer eller aktiviteter blir 
definierande. Det är inte bara gudstjänst och bön som blir viktiga utan också 
styrelsemöte, fritidsverksamhet eller bowling. Det är mot den bakgrunden 
som religionsfrihetslagstiftningens förordande av föreningsmodellen som det 
frikyrkliga sättet att organisera sig blir ett problem.  

Den troende gemenskapen, som social kropp, är utsatt för en annan typ av 
teologiska omförhandlingar än en luthersk kyrka, eftersom den framförallt 
betonar kyrkan som en mänsklig gemenskap. I relation till ungdom blir ÖM 
en del av samhällets föreningar som tillsammans utför ”statens ungdomsvår-
dande” uppgifter.700 Det som på 30-talet hade uppfattats som en skillnad 
mellan församlingens maktsfär och föreningens maktsfär blev nu osynlig-
gjort. Skillnaden mellan kristen ungdom och världslig ungdom blev ersatt av 
skillnaden mellan föreningslös och föreningsaktiv ungdom, som inte motive-
ras teologiskt utan med folkhemmets moraliska oro över ungdomen. För-
skjutningen innebar alltså att förståelsen av den troende gemenskapen för-
ändrades. Samhällets oro över moralen blev primär snarare än betydelsen av 
omvändelsen.  

Ett annat perspektiv på den frikyrkliga anpassningen visar Kennerberg i 
sin avhandling. Frikyrkan har enligt honom gått från en kollektiv bestämning 
av synd till en individuell definition av vad som är bra för den enskilde, men 
den enskilde ska befrias från synd som förtryckande strukturer. Strukturer 
som den troende delar med alla oavsett bekännelse eller ej. Gränsen mellan 
den troende och icke troende är därmed svår att definiera. Han benämner 
alltså det som ”en revolution i det tysta”.701 Revolutionen innebär att indivi-
den blir centrum för tron snarare än den troende gemenskapen. Upp-giften 
för den troende gemenskapen är att stödja den enskilde i kampen mot de 
strukturella synderna. Det betyder att den troende gemenskapen inte längre 
uppträder som en social kropp med en skillnad mellan kyrka och samhälle, 
utan snarare som en folkkyrka som erbjuder stöd i de personliga valen. Ken-
nerberg uttrycker det som att församlingen avkollektiviseras. 

                               
699 Ideström, Lokal kyrklig identitet, 36–41. 
700 Se ovan s 75–80. 
701 Kennerberg, Innanför eller utanför, 311–342. 
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I en mening ”avkollektiviseras” alltså församlingssynen samtidigt som syn-
den alltmer blir ett kollektivt ansvar! Ifråga om synd och skuld är inte längre 
en (i möjligaste mån) ”ren församling” kärnfrågan. Individens välbefinnande, 
insikt och önskemål prioriteras före församlingskollektivet och som regel ser 
man nog ingen intressekonflikt i detta sammanhang.702 

Synden var tidigare ett ansvar för församlingen som kollektiv men har blivit 
en individuell fråga. Förskjutningen från troende gemenskap till individ  
innebar ”att endast medlemmen själv har rätt att så att säga utesluta sig från 
församlingsgemenskapen”.703 Den gräns mellan värld och troende gemen-
skap som upprätthölls genom församlingstukten har förändrats och blivit 
otydlig.704  

Den troende gemenskapen utgörs på så sätt av en samling individer som 
ska betjänas utifrån idén om den enskildes egna önskemål, inte utifrån före-
ställningen om en troende gemenskap som en social kropp utbruten ur sam-
hället. Det är inte längre en gemenskap som kan förvänta sig en kristen livs-
stil av varandra utan individer som stödjer varandra i kampen mot en allmän 
strukturell synd.  

I Yoders teologi gjordes en distinktion mellan den omvände och den som 
inte var omvänd. Synd var för den icke-troende ett normaltillstånd, medan 
det för den troende var ett problem som behövde bekännas. Omvändelsen 
placerade alltså människan i olika positioner i förhållande till synden. Han 
såg synden både som strukturell och individuell, men det var först i den 
maktsfär som den troende gemenskapen delade i Kristus som människan 
kunde ställas till ansvar för enskilda synder.705 Detta reser den intressanta 
frågan vilket kollektiv som den enskilde är ansvarig inför. Församlingstukten 
förstås rimligen som ett ansvar inför en troende gemenskap, men vilken ge-
menskap är den enskilde ansvarig inför om församlingssynen avkollektivise-
rats? 

På 80-talet relaterades de kristna ungdomarna till kristen ungdomskultur 
respektive familj snarare än troende gemenskap. Ungdomsgänget blev den 
styrande och fostrande gemenskapen inom ramen för kristen ungdomskultur. 
En kultur som byggde på ungdomliga smak- och stilpreferenser snarare än 
på den troende gemenskapen som uttryck för en social kropp.706 De kristna 
ungdomarna förknippades med föreställningen om specifika ungdomliga 
kännetecken till skillnad från vuxna i familjen. Skillnaden blev en skillnad 
mellan ungdom och vuxen.  

Föräldrarnas fostran var det primära på 80-talet och ungdomsverksamhe-
ten kom främst till uttryck som en kontaktskapande fritidsaktivitet och en 

                               
702 Ibid., 334. 
703 Ibid., 331. 
704 Ibid., 339. 
705 Se ovan s 145–148. 
706 Se ovan s 110–120. 
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förlängning av familjens fostran.707 Familjen blev på så sätt överordnad den 
troende gemenskapen. Det visar inte minst de ungdomar som kom från hem 
där tron inte var självklar. De betraktade ungdomsverksamheten som en 
fritidsaktivitet och lämnade när andra intressen blev viktigare. Det var verk-
samhetens fostran och meningsfulla aktiviteter som var det primära och om-
vändelsen tämligen ointressant. Fostransdiskursen relaterade främst till fa-
miljen. Det understryks av att omvändelseförkunnelsen på läger blev ett 
problem på 80-talet. Det skiljer sig från 30-talet då behovet av omvändelse 
omfattade alla oavsett familj. På 50-talet hade läger varit den viktigaste plat-
sen för omvändelser, men på 80-talet tonades omvändelseförkunnelsen ned. 
Familjen blev på 80-talet den instans som församlingen hade ansvar inför 
och därför var det problematiskt att förkunna omvändelse för barn från fa-
miljer som inte var aktivt troende. 

Det blir också rimligt att förstå mot bakgrund av moralen som en moral 
för samhället. Omvändelsen kom snarare att förknippas med speciella kam-
panjer och kristen ungdomskultur. Det var sociala praktiker som var väl 
lämpade för omvändelsen som en daterbar känslomässig upplevelse.  

Den revolution som enligt Kennerberg och Cedersjö skett i det tysta kan 
utifrån Yoders perspektiv beskrivas som en anpassning till folkhemsidén och 
den efterföljande tonårsmarknaden. Moralen motiverades inte utifrån Jesu liv 
utan utifrån det som majoritetssamhället uppfattade vara det bästa för individ 
och samhälle. Församlingen hade blivit disciplinerad i betydelsen att skillna-
den mellan den troende gemenskapen och världen inte upprätthölls. Alla 
förväntades leva upp till samma moral oavsett relation till Kristus. Den fri-
kyrkliga församlingens uppgift blev i fostransdiskursen att motivera och 
stödja ungdomens egna val enligt folkhemmets logik. Ungdoms-            
verksamheten blev en del av samhällets disciplinering till autonoma indi-
vider på bekostnad av församlingen som social kropp. Omvändelsen handla-
de om den enskildes preferenser och val. Det är bara den enskilde själv som 
kan avgöra om den är omvänd eller inte.  

Den frikyrkliga varianten av anpassning framstår som sociologisk an-
passning grundad på idéer om samhällets moraliska enhetlighet. Det innebär 
att om tidsperioderna i denna undersökning betraktas som slutna kan de upp-
fattas som moralkonservativa, men om de jämförs sinsemellan är det rimli-
gare att förstå dem som konstantinsk anpassning. Moralen förändras i de 
frikyrkliga rörelserna trots den ofta framförda uppfattningen om motsatsen. 
Det som var otänkbart förut blir självklart längre fram. Även att det som 
framstår som moralkonservativt vid en given tidpunkt, i förlängningen har 
inneburit anpassning. Med tiden blir även en konstantinsk moralkonserva-
tism anpassad.  

Till skillnad från den frikyrkliga anpassningen är den folkkyrkliga teolo-
giskt motiverad genom läran om den naturliga lagen och förnuftet. Bexell 

                               
707 Se ovan s 106–108. 
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och Grenholm menar exempelvis att det finns ett gemensamt förnuft som gör 
att den kristna etiken ska underordnas en ”välgrundad moraluppfattning”.  

Med detta synsätt ansluter vi också till huvudinnehållet i läran om en naturlig 
lag i den meningen att det finns kriterier för det moraliskt rätta och goda som 
grundas i förnuftet och den mänskliga tillvarons beskaffenhet.708 

Den kristna etiken måste därför vara förnuftig, i betydelsen allmänt tillgäng-
liga. Det unikt kristna uppträder i stället i tillämpningen eftersom den anses 
vara beroende av moralens kontext.709 Vilket får den intressanta följden att 
tillämpningen av denna gemensamma förnuftiga moral ibland blir motsägel-
sefull.710 Både pacifism och rättfärdigt krig kan exempelvis vara moraliskt 
välgrundade moraluppfattningar, liksom att inneha och inte inneha kärnva-
pen.711  

Liknande idéer ger de lutherska norska etikerna Schmidt och Østnor ut-
tryck för.712 Schmidt placerar den allmänna moralen under ”publicly acces-
sible reasons”.713 Moralen som ska användas i samhället måste vara möjlig 
att komma åt med allmänt accepterade villkor. Det förutsätter ett samhälle 
där det är möjligt att komma överens om villkoren för att delta. En viss ho-
mogenitet i samhället är alltså förutsättningen som sätter ramen för hur del-
tagandet kan ske. Följden är att det kristna deltagandet måste ske på premis-
ser som är bestämda på förhand. 

Konkret kan dette bety at religiøs etikk må vise tilbakeholdenhet med å 
argumentere ut fra premisser som ikke deles av alle, f.eks. Guds åpenbarte 
vilje, hellige skrifters autoritet eller lignende.714 

Det som i stället ska känneteckna de kristnas deltagande i samtalet är 
argument som gör att ”flest mulig har mulighet til å tilslutte seg dem”.715 Den 

                               
708 Bexell och Grenholm, Teologisk etik, 270. 
709 Ibid., 271. 
710 Se kritik mot detta i Rasmusson, ”Människan i allmänhet finns inte”, 63–64. 
711 Ibid., 64. 
712 Schmidt, ”Hvordan kan kristen etikk delta i offentlig moralsamtale?”; Østnor, ”Kan vi 
argumentere med Bibeln i et pluralistisk samfunn?”. 
713 Schmidt, ”Hvordan kan kristen etikk delta i offentlig moralsamtale?”, 234. Schmidt har ett 
långt avsnitt där hon kritiserar Stanley Hauerwas för att bedriva en etik som ”bør holde seg 
ute av det offentlige rom”. Det är en vanlig kritik av både Hauerwas och Yoder, men det är en 
kritik som inte träffar. De menar att trots att det inte finns en grundläggande enighet för eti-
kens grund i samhället ska den kristna kyrkan delta som kristen i det offentliga samtalet. De 
lägger betoningen på det kristna livet och inte på de rationella grunderna. Schmidt menar 
också att Hauerwas har en för stark dualism mellan kyrka och samhälle. Problemet med hen-
nes kritik är att de förstår relationen mellan den kristna tron och etiken på olika sätt. Hon 
verkar å sin sida mena att all etik som är bra är kristen etik. Hauerwas menar å andra sidan att 
för att kunna beskriva något som kristen etik ska den vara ett uttryck för den kristna kyrkan. 
Schmidt förutsätter etisk enhetlighet i samhället, Hauerwas etisk enhetlighet i kyrkan, men 
pluralism i samhället.  
714 Ibid. 
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kristne kan mycket väl använda Bibeln som grund för sina egna ställningsta-
ganden men då bör det göras på ett sätt som också kan överbevisa dem som 
inte har Bibeln som auktoritet.  

Østnor menar att det är möjligt att låta Bibeln vara norm i samhället ut-
ifrån vad som kan benämnas kulturella kriterier. De flesta i det norska sam-
hället är fortfarande överens om att en kristen moral är en bra utgångspunkt 
och därför finns det goda skäl att anknyta till den.  

Allmenne argumenter ut fra fornuften vil derfor stå sterkere hvis de kan 
underbygges med henvisning til en viss enighet i samfunnet når det gjelder 
det konkrete temaet. At et stort flertal i befolkningen ser ekteskapet som en 
prioritert livsform, gjør at også kristen etikk kan støtte seg til gjengs 
oppfatning og i sin argumentasjon trekke veksler på borgernes moralinnsikt 
og vurderinger.716 

På ett liknande sätt argumenterar Østnor också om varför det är möjligt att 
använda Bibeln i ett pluralistiskt samhälle. Den är nämligen fortfarande en 
”kulturbok och kirkebok” i samhället.717  

Bexell och Grenholm, Schmidt och Østnor föreställer sig ett samhälle där 
det går att komma överens om förutsättningarna. En viss homogenitet är 
förutsatt antingen som en enhetlighet i form av gemensamma utgångspunkter 
eller kultur, eller som Bexell och Grenholm menar, ett gemensamt förnuft.  

Dessa tre perspektiv kan med Yoders teologi beskrivas som konstantinsk 
anpassning. De tycks vilja motivera en konstantinsk fortsättning trots att den 
kristna tron inte längre är den självklara referensramen i samhället. Följden 
blir att kristna kan delta i det offentliga samtalet eller den moraliska diskur-
sen under förutsättning att de anpassar sig till allmänt verifierbara kriterier. 
Diskussionen är så att säga riggad på förhand. Den kristna trons källor till 
eventuell kunskap – Bibeln, liturgin, bönen eller den troende gemenskapen – 
kan inte användas direkt utan måste anpassas till sammanhanget. Sökandet 
efter det gemensamma är i alla dessa exempel förutsättningen eftersom mo-
ralen ska kunna omfatta alla i samhället. Det kan helt enkelt inte finnas nå-
gon specifikt kristen kunskap om moralen.  

Deras sätt att resonera stämmer väl överens med deras teologiska och eck-
lesiologiska utgångspunkter där folkkyrka och nation är tätt sammankoppla-
de. Teologins etiska riktlinjer ska vara giltiga för den kyrka som adresseras. 
Folkkyrkan är mångfacetterad och består av många människor som är kristna 
för att de döptes som barn men inte aktivt deltar i den kristna trons sociala 
praktiker. Deras etiska föreställningar måste alltså hämtas från andra källor 
än dem som är specifika för den kristna tron. Det betyder att tillämpningsre-

                                                                                                                             
715 Ibid., 235. 
716 Østnor, ”Kan vi argumentere med Bibeln i et pluralistisk samfunn?”, 250. 
717 Ibid., 250–253. 
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lativism, men kognitiv enhetlighet, är nödvändig för att kunna vara relevant i 
en folkkyrka. Teologen Arne Rasmusson konstaterar:  

I alla dessa fall betyder ju detta att den mest ”inklusiva” hållningen vinner, 
vilket är vad man förväntar sig i ett liberalt samhälle som Sverige och i en 
folkkyrka som Svenska kyrkan.718  

Skillnaden mellan Yoder och å ena sida dessa lutherska teologer och den 
frikyrkliga anpassningen, å andra sidan, går alltså att förstå som en ecklesio-
logisk skillnad. Det kan snarast tolkas som olika ecklesiologier – en kyrka 
med nationen som grund eller en troende gemenskap som förutsätter person-
lig omvändelse med inlemmande i en social kropp som följd. Diasporateolo-
gin betonar det sociologiska i ecklesiologin och de konsekvenser det får för 
moral och omvändelse som inte skall förstås frikopplade från den troende 
gemenskapen som social kropp. 

Slutats: Omvändelse, moral och troende gemenskap 
Det är dags att anknyta mer explicit till avhandlingens första frågeställning: 
Vilka teologiska föreställningar möjliggör talet om kristen skillnad i förhål-
lande till majoritetssamhället i den frikyrkliga baptistiska rörelsen Örebro-
missionen och hur har dessa eventuellt förändrats? Jag har i detta kapitel 
analyserat resultatet utifrån ett diasporateologiskt perspektiv. Målet var att 
kunna beskriva den implicita teologi som då framträder.719  

Det är den teologiska föreställningen om den personliga omvändelsen 
som är den konstituerande skillnaden mellan kristen ungdom och annan 
ungdom i MB, men innehållet och betydelsen är inte lika i de undersökta 
perioderna. Den sida av omvändelsen som är konstant är förståelsen av om-
vändelseupplevelsen som en daterbar känslomässig upplevelse bekräftad 
genom ett personligt val. Det som skiljer är hur denna upplevelse relaterar 
till moraliska föreställningar och den troende gemenskapen.  

Centralt i Westins definition av den kristna friförsamlingen är den person-
liga omvändelsen, social kropp och en specifik moral.720 Under 30-talet upp-
rätthålls idén om en etisk skillnad genom en personlig känslomässig omvän-
delse och att det etiska tilltalet i princip riktades till de omvända. Omvändel-
sen skulle följas av en annan moral. Det var inordnandet i den troende ge-
menskapen som var skillnaden eftersom den framställdes som en annan 
maktsfär än exempelvis förening och nöjesliv. Deltagandet i den troende 
gemenskapen möjliggjorde den etiska fostran genom återupprepade person-

                               
718 Rasmusson, ”Människan i allmänhet finns inte”, 64. 
719 Se ovan s 20–22 
720 Se ovan s 17. 
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liga upplevelser. I den teologiska föreställningen om omvändelsen var moral 
och troende gemenskap självklara komponenter.  

Den personliga omvändelsen och relationen till församlingen genomgick 
emellertid förändringar. Det som problematiserar hela den föreställningen är 
att denna moraliska skillnad etablerades i ett samhälle som förutsatte en kris-
ten referensram, vilket i det här fallet betydde att alla i det etablerade sam-
hället i princip var överens om vilka individuella etiska föreställningar som 
var normerande.  

När de framväxande ungdomskulturerna på 50-talet genom nya kulturella 
mönster utmanade samhällets gemensamma moraliska föreställningar upp-
fattades skillnaden mellan kyrka och samhälle ha blivit ett problematiskt 
avstånd. De hade helt enkelt svårt att få kontakt med ungdomen samtidigt 
som den gemensamma moralen blev betraktad som en förutsättning för om-
vändelse. Genom att börja använda sig av en viss form av underhållning 
kunde de få kontakt med ungdomarna genom de så kallade fritidsgrupperna 
och studiecirklarna och på samma gång möjliggöra moralisk fostran. De två 
processerna sammanföll tidsmässigt.  

Till skillnad från 30-talet fanns en föreställning om att fostran måste 
komma före omvändelsen. Detta motiverades med den moraliska oron över 
ungdomen och att ungdomen tillhörde samhället. En skillnad uppstod mellan 
den troende gemenskapens fostrande praktiker och de praktiker som skulle 
generera omvändelser. De fostrande praktikerna relaterades genom juniorfö-
reningarna till samhällets ungdomsvårdande uppdrag. Moralen lösgjordes på 
detta sätt från att vara en självklar följd av omvändelsen till att bli en moral 
för samhället. Omvändelsen förstärktes som en fullständig frälsning genom 
en daterbar känslomässig upplevelse. Det fanns inte längre en självklar rela-
tion mellan moral och omvändelse och inte heller mellan den troende ge-
menskapen och den moraliska fostran.  

Folkhemsideologins betoning av den autonoma individen blev den sam-
lande visionen som församlingen anpassade sig till. Omvändelsen som ett 
personligt val hade i den tidiga frikyrkorörelsen inneburit ett politiskt upp-
brott från en luthersk enhetsstat, men blev på 80-talet en bekräftelse av indi-
videns frihet. I ett diasporateologiskt perspektiv kan föreställningen om den 
autonoma individen förstås som styrd av föreställningen om det normala. 
Genom idén om det normala blev församlingen så att säga till för individens 
eget val. Perspektivet blev det omvända: individen, diskursiverad i föreställ-
ningen om den autonoma individen, kom före den troende gemenskapen som 
en gemenskap utbruten ur samhället. De kristna ungdomarna relaterade i 
stället till föreställningen om familjen och en kristen ungdomskultur. Det 
tycks som om frikyrkans teologiska problem handlar om att betoningen av 
det personliga valet frikopplade omvändelsen från den soteriologiska inram-
ningen som tidigare inneburit kollektiva dimensioner. 

Den personliga omvändelsen var visserligen också i den tidiga frikyrkan 
ett personligt val – av daterbar, känslomässig och kognitiv karaktär – men 
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innebar samtidigt delaktighet i en troende gemenskap. Det handlade alltså 
om ett personligt val men inom ramen för en soteriologi som betraktade in-
förlivandet i en troende gemenskap som självklar. Skillnaden mellan kyrka 
och samhälle var sociologiskt konstituerad snarare än individuell. Den teolo-
giska övertygelsen om omvändelsen som ett personligt val var alltså inte 
desamma vid 1800-talets slut som på 1980-talet.  

Den förstärkta betoningen av omvändelsen som en daterbar känslomässig 
upplevelse passade väl in i den svenska folkhemsideologin eftersom den 
stärkte den autonoma individens frihet från andra disciplinerande gemenska-
per. Den troende gemenskapen uppträdde inte längre med det som uppfatta-
des vara ett eget etiskt innehåll utan snarare som en av två olika konstantins-
ka idéer – moralkonservatism eller anpassning. De är konstantinska eftersom 
de delar föreställningen om, och förespråkar, en enhetlig kristen samhälls-
moral, men skiljer sig genom att den förra vill motverka avkristningen och 
den senare anpassar sig genom tysta sociologiska förändringar som motive-
ras teologiskt i efterhand. Den kristna moralen placerades således i samhäl-
lets fostransdiskurs. Alternativen blev antingen att genom lagstiftning hindra 
samhällets avkristning eller anpassa sig till de förändringar som uppstod i 
relation till ungdomskulturernas omförhandling av samhällets moral.  

Yoder menar att den troende gemenskapen definieras av en rätt sociologi, 
det vill säga en synlig social kropp som utgörs av dem som är personligt 
omvända. En förändrad sociologi innebär då också en förändrad teologi. Det 
är en teologisk sociologi. Skillnaden mellan värld och troende gemenskap 
förändrades och därmed det konstituerande för ecklesiologin om den troende 
gemenskapen. Det var genom sociologiska förändringar som de teologiska 
förskjutningarna blev möjliga.  

Baptistledaren Lagergrens farhåga visar sig alltså vara befogad. Det ver-
kar vara svårare att upprätthålla en radikal skillnad mellan kyrka och värld i 
folkhemmet än i den lutherska folkkyrkan.721 Om denna analys är rimlig kan 
det förstås mot bakgrund av två omständigheter. Dels svårigheten att upp-
rätthålla omvändelsen som en avgörande skillnad och forma en kollektiv 
identitet när den primärt förstås som en daterbar känslomässig upplevelse. 
Det verkar som om en sådan teologisk föreställning om omvändelsen förut-
sätter stöd av en kristen referensram. Dels eftersom det svenska folkhemmet 
betonade den autonoma individen på bekostnad av andra gemenskaper, vil-
ket tycks förstärka den frikyrklig idén om det fria och personliga valet. 

Yoders betoning av den troende gemenskapen som en social kropp i en 
minoritetsposition kan innebära svårigheter som måste hanteras. Det handlar 
dels om hur den egna kollektiva identiteten ska bevaras, dels om möjligheten 
att bidra till det omgivande samhället. Folkhemmet innebar nya utmaningar 
med dess betoning av den autonoma individen. Det omgivande samhället 
understödde inte längre samma kristna föreställningar och kontakten med 

                               
721 Se ovan s 51. 
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samhället uppfattades som svår. Jag har visat två olika strategier för att pare-
ra denna situation. Den första handlade om att motverka avkristningen. Pro-
blemet bestod då i att den kristna referensramen urholkades. Den andra stra-
tegin bestod i att anpassa sig till den rådande diskursen, något som i den 
frikyrkliga tappningen skedde genom sociologiska förskjutningar. Det ge-
mensamma för båda dessa är att samhället har tagit över som styrande ge-
menskap snarare än den troende gemenskapen. Samhället föreställt som ett 
gemensamt vi bestämmer villkoren för deltagande. Är det ens möjligt att 
tänka sig en religiös kollektiv identitet som både kan bevara sin egen identi-
tet och samtidigt bidra till det goda samhället utan att föreställa sig ett 
gemensamt vi? Det är till denna utmaning som jag nu vänder mig i nästa 
kapitel.  
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7. Diasporaecklesiologi 

 
I det svenska samhället har den kristna tron varit en del av den kulturella och 
politiska makten. Den har varit viktig för styrningen av ett gemensamt vi. 
Det har ofta skett utifrån föreställningen om kristna värderingar som del av 
ett allmänt tillgängligt förnuft eller gemensam kultur. De frikyrkliga rörel-
serna var till en början ett brott mot en sådan styrning. Motståndet etablera-
des genom den personliga omvändelsens fortsättning i sociala kroppar. Jag 
har i min undersökning av MB visat att ÖM trots denna frikyrkliga historia 
blev en del i en allmän strävan efter att hålla ihop det svenska samhället  
utifrån föreställningen om gemensamma värderingar i relation till ungdomar. 

Jag har kontrasterat det mot Yoders perspektiv på omvändelse och      
konstaterat teologiska förändringar som betraktat från diasporateologin 
framstår som problematiska. Yoders diasporateologiska perspektiv betonar 
både individens personliga val och individers beroende av kollektiva      
identiteter. Det är alltså varken en idé om en autonom individ eller en deter-
minerande kollektivism. Hans teologi erbjuder ett perspektiv som förutsätter 
samhällets pluralitet snarare än strävan efter enhetlighet.  

Den teologi Yoder postulerar utgår från en kvalitativ minoritetsposition. 
Med kvalitativ menar jag en minoritetsposition som syftar på ett slags men-
talitet snarare än antal. Det kvalitativa handlar om att inte sträva efter kon-
troll eller makt. Teologin kan därför beskrivas som en teologisk ad hoc-
position. Den är ad hoc eftersom den inte kan överblicka historiens konse-
kvenser eller agera utifrån maktens perspektiv i försöket att disciplinera 
mångfalden. 

Jag har i relation till talet om kristen ungdom konstaterat att den grund-
läggande idén om skillnad i MB etablerades genom föreställningen om per-
sonlig omvändelse och dess relation till moraliska föreställningar. Utgångs-
punkten för en kollektiv frikyrklig identitet bör, för att vara trogen mot den-
na typ av frikyrklig teologi, utgå från den personliga omvändelsen med efter-
följande moral som konstituerande skillnad mellan kyrka och samhälle. Det 
första området som därför bearbetas är hur en sådan skillnad kan konstrueras 
utifrån personlig omvändelse som varken innebär konstantinsk moral-
konservatism eller konstantinsk anpassning. Det handlar dels om att inte 
göra kristna moraliska anspråk på människor som inte är kristna, dels om att 
den frikyrkliga minoritetskulturen inte ska assimileras av majoritetskulturens 
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föreställningar. Den kollektiva minoritetsidentiteten får emellertid inte inne-
bära isolering från samhället eller förpassas till en privat sfär. Den måste 
tvärtom hitta andra sätt att vara engagerad i samhällets gemensamma liv.  

Avhandlingens andra delmål är att konstruera en frikyrklig diaspora-
ecklesiologi som utgår från en kollektiv identitet som konstruktivt interage-
rar i och bidrar till samhället. Målsättningen är att utveckla en teologisk posi-
tion där frikyrkan som en alternativ kollektiv identitet bidrar till det goda 
samhället utan att förutsätta en gemensam grund, och diskutera vad det 
teologiska priset kan vara för ett sådant bidrag.  

Jag kommer att göra detta i två steg. I det första steget bearbetar jag för-
hållandet mellan en troende gemenskap och samhället, samt utarbetar en 
ecklesiologi som tar sin utgångspunkt i individens frihet men som samtidigt 
relaterar till en troende gemenskap som en kollektiv identitet i betydelsen 
social kropp. I det andra steget diskuterar jag vilka implikationer idén om 
den troende gemenskapen som social kropp har och hur den kan bidra till det 
goda samhället. Bakgrunden till en sådan ecklesiologi har jag igenkänt och 
utvecklat i kapitel fem om det diasporateologiska perspektivet. Jag använder 
mig av det men bygger vidare med hjälp av andra kompletterande perspek-
tiv.  

En kyrka skild från samhället? 
De frikyrkliga rörelsernas intention var att vara annorlunda än samhället. Det 
finns samtidigt en tvetydighet förknippad med detta annorlundaskap. Det 
visar sig inte minst i att den moraliska indignationen i MB och i samhället 
var riktad mot de populärkulturella uttryck som framförallt förknippades 
med ungdomar. Det är inte märkligt eftersom samhället i hög utsträckning 
delar moraliska föreställningar.  

Den personliga omvändelsen framträdde med pentekostala drag i relation 
till de kristna ungdomarna i MB. Omvändelsen handlade om en daterbar 
känslomässig personlig upplevelse.722 Den var inledningen till den helgelse 
som antogs följa per automatik. En eventuell brist i det moraliska livet    
tolkades som att omvändelseupplevelsen inte var tillräckligt djupgående. 
Kampen med ungdomens kulturer rörde sig därför på 30-talet på ett känslo-
mässigt plan. Populärkulturen antogs försvåra möjligheten till omvändelse 
eftersom de ytliga känslorna drog i ungdomen. Den personliga omvändelsen 
och populärkulturen kämpade i samma känslomässiga diskurs om ung-
domens upplevelser.  

Det var mot denna bakgrund som skillnaden mellan den troende gemen-
skapen och nöjeslivet etablerades. De kom till uttryck som två olika styr-
ningstekniker relaterade till olika känsloregister. Den troende gemenskapen 

                               
722 Se ovan s 47–51. 
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var den maktsfär där omvändelsens djupa känslor formades. Det var där den 
kristna ungdomen möjliggjordes. Nöjeslivets maktsfär formade en ytlig ”nö-
jesmänniska”, en världslig ungdom.723 Det mest framträdande draget i eckle-
siologin var betoningen av känsloupplevelser. Det var inte en dogmatisk 
bestämning utan en praktisk och emotionell. 

Hotet mot den troende gemenskapen bestod följaktligen i att de kristna 
ungdomarna utsattes för nöjeslivets makter. Makter som relaterades till po-
pulärkulturen. Det var vägen till moralen som skilde församlingen från sam-
hällets fostransdiskurs. Arbete för väckelse blev därför detsamma som att 
förbättra samhället. Omvända individer antogs innebära ett moraliskt bättre 
samhälle. Det var alltså karaktären och djupet på känslorna som utgjorde 
skillnaden i en kristen nation, inte innehållet i vad omvändelsen skulle upp-
nå. 

Yoder anser, i kontrast till ovanstående förståelse, att omvändelsen inte 
bara handlar om en känslomässig daterbar upplevelse utan också om till-
gången till en annan kunskap om tillvaron. Omvändelsen betyder byte av 
maktsfär som förutsätter en ny kunskap om tillvaron som uppenbarats i Je-
sus. Skillnaden mellan kyrka och samhälle är alltså inte främst moralisk utan 
handlar om olika former av kunskap. Den nya kunskapen utgår från en skill-
nad mellan troende gemenskap och värld. 

A church that is not ”against the world” in fundamental ways has nothing 
worth saying to and for the world. Conversion and separation are not the way 
to become otherworldly; they are the only way to be present, relevant and  
redemptively in the midst of things.724 

Han betraktar omvändelse och separation också som en kognitiv erfarenhet i 
likhet med baptisterna i Asker, men med den skillnaden att han inte förutsät-
ter gemensam kunskap i samhället.725  

Betoningen av en kognitiv skillnad visar ett annat problem, nämligen när 
samhälle och värld uppfattas som detsamma.726 I diasporateologin skiljer sig 
den troende gemenskapen från världen men inte nödvändigtvis från samhäl-
let. Värld är inte detsamma som samhälle, utan snarare det som i samhälle, 
likaväl som i den troende gemenskapen, gör anspråk på självständighet utan-
för den uppenbarade kunskapen i Jesus.727 Skillnaden är alltså inte att betrak-
ta som en binär eller för alltid given skillnad utan snarare som en ständigt 
omförhandlad skillnad.  

Det är den troende gemenskapens primära relation till Jesus som etablerar 
skillnaden mot världen. Det är också den relationen som ska styra den troen-

                               
723 Se ovan s 59–61. 
724Yoder, Body politics, 78. 
725 Larsson, De ”riktigt kristna”, deras ”wänner” och ”motståndare”. Se ovan s 166. 
726 Se ovan s 131–133. 
727 Se ovan s 142–150. 
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de gemenskapens interaktion med samhället, och därför är det skillnaden 
som är grunden för ett konstruktivt bidrag till det goda samhället. Den troen-
de gemenskapens relevans i samhället beror inte på eventuell effektivitet 
eller genomslag i samhället utan om de har varit trogna mot relationen till 
Jesus. Relevans handlar för dem om huruvida evangeliet har förkunnats som 
goda nyheter eller om förkunnelsen bara uttryckt det samhället redan visste. 
Utifrån ett diasporateologiskt perspektiv är det goda nyheter eftersom det 
handlar om Jesus och det är goda nyheter eftersom samhället inte har till-
gång till budskapet på något annat sätt än genom den troende gemenskapens 
förmedlande av evangeliet.728 Det förutsätter enligt Yoder att det finns en 
kollektiv identitet som utgör en skillnad mot andra grupper i samhället.  

Only a believing community with a ”thick” particular identity has something 
to say to whatever ”public” is ”out there” to address. And to repeat the vice 
versa from before, only a community which welcomes the challenge of pub-
lic witness can justify its distinctive existence.729 

Citatet visar att fasthållandet vid en kollektiv identitet bara kan motiveras om 
det motsvaras av en vilja att delta i samhället liv. Det är bara då det är me-
ningsfullt eftersom den troende gemenskapen inte finns för sin egen skull 
utan för samhällets.  

En invändning mot denna typ av teologi är att den inte gör rättvisa åt 
Guds handlande utanför kyrkan. Det är en uppenbar risk att betoningen av en 
kollektiv identitet innebär exklusivt anspråk på Guds handlande, men det är 
som visades i kapitel fem inte alls Yoders intention.730 Yoders perspektiv kan 
snarast sammanfattas som att Gud agerar och styr samhället fördolt genom 
försynen, men i och genom den troende gemenskapen uppenbaras Guds vilja 
synligt för samhället.  

Relationen mellan troende gemenskap, samhälle och värld kan i ett      
diasporateologiskt perspektiv åskådliggöras på följande sätt.  

 
 
 
 
 

 

                               
728Yoder, The priestly kingdom, 55. 
729Yoder, For the nations, 42. 
730 Se ovan s 131. 
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Figur 1: Diasporateologins syn på Guds handlande i troende gemenskap, samhälle 
och värld. 

Gud styr världen genom två olika sammanhang. dels synligt genom troende 
gemenskaper [heldragen linje 1]. Dels fördolt i samhället [streckad linje 2], 
Det finns ingen linje mellan Gud och värld eftersom världen kännetecknas 
av dess krav på självständighet.  

Mellan troende gemenskap och samhälle går två linjer, en åt varje håll 
[3]. Dessa linjer betecknar den troende gemenskapens gestaltande av evan-
geliet i samhället och samhällets utmaningen till den troende gemenskapen. 
Pilen från värld [4] betyder att handlingar, strukturer och kulturella mönster 
som kräver oberoende från Gud, kommer till uttryck i samhället. Men efter-
som Gud handlar i samhället fördolt [2] kännetecknas inte samhället enbart 
av världens påverkan. Bilden belyser att samhället är platsen där flera olika 
makter kommer till uttryck: Guds fördolda handlande, världens makter och 
den troende gemenskapens påverkan. Det betyder också att den påverkan 
som samhället har på den troende gemenskapen [3] både kan vara ett uttryck 
för Guds handlande [2] eller från en påverkan från världen [4].  

Bilden åskådliggör också att den troende gemenskapen både är gudomlig 
(Kristi kropp) och mänsklig på samma gång. I den meningen kan kyrkan 
beskrivas som inkarnatorisk, eftersom Gud handlar synligt genom den [1]. 
Kyrkan är en social gestaltning av Guds handlade i samhället. Synligheten 
placeras inte i enskilda sakramentala handlingar bortom människorna utan i 
den troende gemenskapen som social kropp. Det är detta som gör Yoders 
diasporateologiska perspektiv så sårbart. En ecklesiologi som betonar den 
mänskliga gemenskapen måste hantera både den gudomliga och den mänsk-
liga sidan i kyrkan.  

Betoningen av den troende gemenskapen som social kropp innebär att di-
asporaecklesiologin inte talar om kyrkan i abstrakt mening utan som männi-
skor som interagerar med varandra i sociala praktiker. Det får till följd att 
Gud naturligtvis handlar genom andra sociala kroppar som också relaterar 
till Jesus. Modellen ger därför utrymme för en pluralitet av olika kristna 
uttryckssätt i samhället. Det finns utrymme för flera olika typer av kristna 
kollektiva identiteter. Men det innebär också att en given troende gemenskap 
strävar efter enhet. Den enskildes relation till en specifik social kropp är ett 
grundläggande antagande.  
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Min undersökning visar att det uppstod en förskjutning av förhållandet 
mellan kyrka och samhälle. Förändringar som gjorde att det blev svårare att 
upprätthålla en skillnad mellan den frikyrkliga församlingen och samhället. 
Den konstituerande skillnaden förändrades och församlingarna blev inordna-
de i statens ansvar för samhällets ungdomar. I övergången från den lutherska 
enhetsstaten till folkhemmet, vidare till en kulturell tonårsmarknad, omför-
handlades relationen mellan den troende gemenskapen och samhället. Det 
ansvar för samhället som staten förmodades ha blev nu kanaliserat som en 
uppgift också för den troende gemenskapen. I dessa förändringar omför-
handlades den personliga omvändelsen och förstärktes som en daterbar och 
emotionell erfarenhet snarare än som en delaktighet i en social kropp. Den 
skillnad som omvändelsen ändå innebar kom mer och mer att handla om 
enskilda personers upplevelser i en diskurs om den autonoma individen.  

Ett problem med diskursen om den autonoma individen var att den bidrog 
till homogenisering snarare än pluralisering. De sociala kroppar som de fri-
kyrkliga rörelserna utgjort blev relativiserade. Detta gällde också talet om 
kristna ungdomar i MB. En kristen ungdomskultur växte fram som främst 
kännetecknades av att vara ett kristet kulturellt alternativ på en samhällelig 
tonårsmarknad. På denna marknad uppträdde omvändelsen som daterbar och 
som ett personligt val utan nödvändig relation till en troende gemenskap som 
social kropp. Betoningen av omvändelsens daterbara och känslomässiga 
karaktär gjorde att det vi som blev formande var samhällets föreställning om 
den fritt väljande individen snarare än en troende gemenskap. De moraliska 
föreställningarna som tidigare förutsatte en skillnad mot världen blev, i rela-
tion till ungdomarna, idéer för att hålla ihop samhället. Om Yoders diaspora-
teologiska perspektiv antas som utgångspunkt är detta problematiskt efter-
som skillnaden inte upprätthålls mellan troende gemenskap och värld. Andra 
skillnader uppträder i stället som exempelvis mellan föreningsaktiv och fö-
reningslös ungdom, ungdomar och vuxna. Kristen ungdom blev en subjekts-
position som främst kännetecknades av ett specifikt känsloregister förknip-
pat med ett personligt val. 

Betraktat ur Yoders diasporateologiska perspektiv är det inte rimligt att 
betrakta de personliga valen i ett vakuum utan tvärtom som uttryck för speci-
fika maktstrukturer uttryckta i samhället. Det är här skillnaden mellan den 
troende gemenskapen och världen kommer in. Yoders diasporateologi förut-
sätter att samhället är pluralistiskt, inte bara på individnivå utan också på 
kollektiv nivå. Därför ifrågasätter Yoder statens disciplinering av samhällets 
kollektiva identiteter. Diasporateologiska perspektivet utgår från att       
samhället består av en pluralitet av sociala kroppar som innebär olika typer 
av disciplineringar. Det blir följaktligen ett problem när staten strävar efter 
att disciplinera alla kollektiva identiteter i en liknande riktning. Men frågan 
är hur diasporateologin kan vara en grund för ett annat sätt att betrakta   
samhällets kollektiva identiteter. Mer precist, vad är det teologiskt som kän-
netecknar skillnaden mellan troende gemenskap, samhälle och värld, och hur 
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upprätthålls den? Det är relationerna [3] och [4] i figur 1 ovan som ska dis-
kuteras i det kommande avsnittet.  

Skillnad – mer än djupa känslor 
I Yoders teologi är Jesus skillnaden mellan den troende gemenskapen och 
världen. Det är en skillnad som konstitueras av ”a matter of direction”.731 
Värld och troende gemenskap ska förstås som två skilda maktstrukturer med 
olika riktning och därmed olika mål. 732 Omvändelsen är den enskilda männi-
skans övergång från världen till den troende gemenskapen.  

En enskild individs relation till en maktstruktur är emellertid inte deter-
minerande. Själva idén om personlig omvändelse förutsätter möjligheten till 
byte, antingen genom att börja tro eller avsäga sig tro. Det är alltså ett per-
spektiv som både betonar den enskilda människans relativa frihet och bero-
endet av maktstrukturer uttryckta i kollektiva identiteter. Det är viktigt att 
notera att samhället ska förstås som det utrymme där olika maktstrukturer 
stöter ihop, inklusive världens maktstruktur och troende gemenskap. De 
olika maktstrukturerna uttrycks som olika moraliska idéer och trosföreställ-
ningar. Det betyder att den troende gemenskapen inte kämpar mot samhället 
utan i samhället mot världens makter.  

Ett av de grundläggande problem som den diasporateologiska analysen 
visat var att omvändelsen begränsades till det emotionella. Yoders diaspora-
teologi kan komplettera detta eftersom diasporateologin betonar konstitutiva 
sociala processer som den enskilde deltar i men som går utöver den person-
liga identiteten. Samtidigt tycks det som om Yoder underskattar människans 
affektiva sida. Det finns kort sagt en rationell eller social slagsida i hans 
diasporateologi. Det emotionella som betonades i MB underbetonas eller är 
frånvarande hos Yoder. Hans teologi behöver på denna punkt kompletteras 
med en affektiv sida.  

Ett sådant perspektiv har teologen James Smith utvecklat i sin bok Desi-
ring the Kingdom. Han menar att människan ska betraktas som ett liturgiskt 
djur (liturgical animal) i kontrast till ett tänkande eller troende djur (thinking 
or believing animal).733 Att människan är ett liturgiskt djur betyder att män-
niskan inte främst formas av tankar eller trosföreställningar utan av de prak-
tiker som människan deltar i.  

Smith argumenterar för att ett liturgiskt perspektiv kan skapa förståelse 
för skillnader mellan kollektiva identiteter inom ett samhälle. Han hävdar att 
det liturgiska perspektivet motverkar att skillnaden mellan människor och 
grupper reduceras till idéer eller trosföreställningar.734 Skillnaden är enligt 

                               
731 Yoder, The Christian witness to the state, 9.  
732 Se ovan s 145–148. 
733 Smith, Desiring the kingdom, 40–47. 
734 Ibid., 46. 
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honom mer fundamental och inkluderar också affektioner och identitet. Han 
menar att de kollektiva handlingarna, liturgierna i Smiths terminologi, kom-
mer före tänkandet. Det är alltså liturgierna som formar tänkandet och inte 
tvärtom. En grupps gemensamma handlingar relaterar i sin tur till en före-
ställning om vad det goda livet handlar om. Det som anses vara värt att älska 
eller begära. Skillnaden mellan grupper kan därför bättre beskrivas utifrån 
den riktning som begäret har genom de gemensamma praktikerna. De ge-
mensamma handlingarna blir på så sätt inte något underordnat eller nedtonat 
utan själva centrum för en grupps kollektiva identitet. Det är handlingarna 
som utgör den sociala kroppen. Det betyder dock inte att Smith anser att det 
kognitiva eller trosföreställningarna är oviktiga, snarare att de är underord-
nade.  

Det är här som begäret kommer in. Begäret styr eller bestämmer tänkan-
dets och trons riktning, men begäret behöver inte vara explicit utan har oftast 
internaliserats i människan genom handlingar. Begäret skapar i sin tur affek-
tioner som styr människans sätt att handla. Han menar därför att människan 
till största delen tar sig fram i världen pre-kognitivt, människan handlar utan 
att reflektera över varför hon handlar. Det mesta hon gör behöver varken 
föregås av rationell reflektion eller tro. Människan lär sig genom att upprepa 
handlingar. Handlingar som i sin tur styr det vi begär. Vad vi gör och varför 
vi gör det är alltså styrt av vad människan begär och begäret formas av våra 
handlingar.735  

The point is to emphasize that the way we inhabit the world is not primarily 
as thinkers, or even believers, but as more affective, embodied creatures who 
make our way in the world more by feeling our way around it.736 

Det betyder att en människas handlingar visar vad hennes begär är riktat 
mot. Handlingar kan på så sätt beskrivas som konstituerande för hennes 
identitet eftersom de visar vad hon ytterst begär. Det får till följd att begären 
styr det sätt på vilket den enskilda människan tar plats i världen.  

Det här sättet att tänka utgår från en augustinsk antropologi. Smith kallar 
det människan älskar, och som därmed styr handlandet, telos. 

So as we inhabit the world primarily in a pre-cognitive, affective mode of in-
tentionality, implicit in that love is an end, or telos, In other words, what we 
love is a specific vision of the good life, an implicit picture of what we think 
human flourishing looks like.737 

De skillnader som uppträder inom ett samhälle kan utifrån ovanstående be-
skrivning förstås mot bakgrund av olika telos uttryckta i handlingar. ”The 

                               
735 Ibid., 50. 
736 Ibid., 47. 
737 Ibid., 52.  
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structure of love can take different directions, which means that such love 
can be misdirected.”738 Människor väljer utifrån det telos som handlingarna 
(structure of love) möjliggjort för dem. Skillnaden består inte i om männi-
skor begär något utan vad de begär.  

Om Smiths resonemang överförs till Yoders diasporateologiska perspek-
tiv betyder det att världens handlingar har ett annat telos än de handlingar 
som formas av frälsningens maktstruktur. De formar följaktligen ett annat 
begär och det är detta som hos Yoder benämns synd. I kontrast till världen 
formar omvändelsen ett begär där Jesus både är medel och mål, som Gud-
frälsare riktar Jesus om begäret och som människa är han det telos som en 
försonad människas begär är riktat mot, det vill säga hennes telos. Av detta 
följer att skillnaden mellan troende gemenskap och värld i ett diasporateolo-
giskt perspektiv kännetecknas relationen till Jesus som telos och inte av en 
moralisk kvalitet vare sig hos den enskilde troende eller den troende gemen-
skapen.739  

Det som utgjorde ett speciellt problem för ÖM i MB:s tal om ungdom var 
hur skillnaden skulle uttryckas när de moraliska föreställningarna var de-
samma som samhällets föreställningar. Å ena sidan antogs omvändelsen 
skapa en skillnad mellan troende gemenskap och samhälle i moraliskt hänse-
ende, å andra sidan uppfattades det minskade kristna inflytandet på ungdo-
mens moral som ett allmänt samhällsproblem. De handlingar som omvändel-
sen implicerade var redan de normerande i samhället. Hur skulle då omvän-
delsens skillnad komma till uttryck? Den kristna tron ansågs som självklar 
för samhällsmoralen samtidigt som omvändelsen förmodades ge en annan 
tillgång till moralen. Följden blev att omvändelsen kom att accentuera ett 
annat känsloregister genom att det moraliska hotet hanterades antingen ge-
nom moralkonservatism eller genom anpassning. I diasporateologin framstår 
båda dessa, som förra kapitlet visade, som ett sätt att ta kontrollen över mo-
ralen. 

Den förändring som skedde kan åskådliggöras genom att kontrastera mot 
Yoders diasporateologiska perspektiv.740 Gud antas inte handla på ett fördolt 
sätt i samhället utan direkt genom att de moraliska normerna gäller alla oav-
sett relation till Jesus. Linje [2] är nu heldragen precis som linje [1]. Det 
betyder teologiskt att det egentligen inte finns någon skillnad mellan samhäl-
le och troende gemenskap eftersom Gud antas handla på samma sätt i båda. 
En konsekvens av detta blir att samhället är antingen i takt med Guds vilja 
eller så är det förfallet. Det finns inget utrymme för att göra skillnad inom 
ramen för samhället mellan olika typer av kulturella uttrycksätt eller mora-

                               
738 Ibid. 
739 Det öppnar också upp möjligheter att inte bara förstå en dualistisk skillnad mellan troende 
gemenskap och värld, utan en mängd olika skillnader beroende på vilket telos kollektiva 
identiteter har. Men eftersom min uppgift inte är att skapa en teologi om mångfald ligger det 
utanför mitt undersökningsområde.  
740 Se Figur 1 ovan s 197. 
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liska föreställningar. Det blir snarast frågan om ett antingen eller. Som en 
konsekvens måste kyrkan antingen anpassa sig eftersom Gud handlar direkt 
genom samhällets utveckling, eller kontrollera samhället med kristna värde-
ringar. En paradoxal följd blir att samhälle och värld har smält samman [3] 
och [4] eftersom det inte längre finns möjlighet att göra skillnad i mellan 
olika företeelser i samhället.  

 
Figur 2: MB:s implicita teologi om Guds handlande i troende gemenskap, samhälle 
och värld. 

Figuren åskådliggör att moralen är oberoende av omvändelsen både för tro-
ende gemenskap och samhälle. Det innebär i förlängningen att troende ge-
menskap, samhälle och värld uppfattas ha samma moraliska telos och skill-
naden mellan dem är med andra ord osynliggjord.  

Frågan är hur omvändelsens telos upprätthålls som något annorlunda i 
samhället när de kristna moraliska föreställningarna är tätt sammankopplade 
med allmänna moraliska idéer. Innebär det att frikyrkans betoning av en 
kollektiv identitet är en utopi? Visar inte den historiska undersökningen att 
talet om skillnad mellan troende gemenskap och samhälle är problematiskt 
för att inte säga omöjligt? Det är dessa frågor som det diasporateologiska 
perspektivet bearbetar genom att visa hur det är möjligt att både upprätthålla 
en kollektiv identitet som en social kropp, i ett mångkulturellt samhälle, och 
samtidigt konstruktivt bidra till det goda samhället. Det blir möjligt genom 
att fokus läggs på de kollektiva handlingarna i stället för den individuella 
moralen. I centrum är den kollektiva identiteten som process snarare än en 
individuell moralisk renhet.  

I kapitel sex används Yoders idéer som ett slags baptistisk kritik av MB:s 
tal om den daterbara känslomässiga omvändelsen. Han förstår inträdet in i 
den troende gemenskapen och upprätthållandet av gemenskapen genom de 
sociala processerna framförallt som en fråga om kunskap. Det handlar om 
resonerande, samtal och beslut. Problemet med den kognitiva betoningen av 
både omvändelse och den troende gemenskapens sociala processer är att de 
för starkt skiljer på tänkandet och känslorna. Känslor var däremot centralt i 
MB:s beskrivning av ungdomars omvändelser. I denna känslomässiga beto-
ning ligger ett korrektiv till Yoder som är viktigt att ta med i en diasporaeck-



 203

lesiologi. Människan är inte endast en rationell varelse utan, precis som 
Smith konstaterade, tänkandet formas genom begäret som styr handlingarna.  

Smith menar att det bakom varje pedagogik ligger en antropologi. Han 
kritiserar teologiska utbildningar för att alltför starkt betona det kognitiva där 
människan framförallt antas vara ett tänkande djur. ”Ideas and concepts are 
at the heart of such pedagogies because they are aimed primarily at the 
head.”741 En liknande kritik gäller synen på omvändelse och den troende 
gemenskapen hos Yoder. Detta trots hans betoning av den sociala kontexten. 
Betoning av den sociala gemenskapen handlar om samtal och beslut mot 
bakgrund av ny kunskap.742  

Den starka kognitiva betoningen hos Yoder kritiseras av både den judiske 
teologen Peter Ochs och den mennonitiske teologen Thomas Finger. Men de 
kommer från helt olika perspektiv. Ochs hävdar att Yoder är alltför påverkad 
av västerländskt tänkande och sökandet efter det universellt giltiga. Han 
riktar kritiken mot det sätt Yoder omtolkar relationen mellan de första krist-
na och judendomen. Ochs anser att han använder rena kategorier som han 
ställer upp mot varandra. Han ger helt enkelt inte historiens tvetydigheter 
tillräckligt stort utrymme.  

Contemporary Jewish thinkers should be troubled, in fact, by the conceptual 
purity of Yoder’s ”isms” and by the way this conceptual purity leads him to 
divide his theological universe radically between what is purely pacifist and 
universalist and what is not.743 

Ochs kritik handlar om ett helt annat område i Yoders teologi än det jag har 
arbetat med, men det intressanta för min undersökning är hans kritik av Yo-
ders betoning av gemenskapers idéer snarare än deras konkreta uttryck som 
historiskt situerade sociala kroppar. Detta är intressant eftersom det är precis 
den kritik som Yoder riktar mot konstantinismen.744 Yoder är helt enkelt inte 
tillräckligt historisk.  

Finger kommer från andra hållet. Han kritiserar Yoder för att vara för hi-
storisk på bekostnad av ett transcendent perspektiv. Finger menar att Yoder 
”[is] bracketing out” det transcendenta och bara ger Anden ”a small space to 
transcend the human interaction”.745 Denna betoning är enligt Finger förståe-
lig eftersom Yoders intention var att skapa en teologi som skulle vara me-
ningsfull i en värld utan tro på en verklighet bortom det historiska, därför 
betonade Yoder så starkt den troende gemenskapen som en social kropp. 
Finger menar att risken med detta är att det bara blir ett bekräftande av del-
tagarnas redan antagna uppfattningar. 

                               
741Smith, Desiring the kingdom, 27–28. 
742 Se ovan s 145–148. 
743 Yoder, The Jewish-Christian schism revisited, 4. 
744 Se ovan s 133–136. 
745 Finger, A contemporary Anabaptist theology, 63, 231. 
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If communities that disciple are simply contemporary communities, it is hard 
to see how norms and values can emerge from anywhere but their experience. 
Community, however, can also mean a historically continuous body literally 
constituted, in large part, by narratives and traditions.746 

Ochs har en poäng i sin kritik, medan Finger inte gör Yoders betoning av det 
eskatologiska perspektivet rättvisa. Anledningen till att Yoder inte betonar 
det transcendenta kan förklaras med att han så tydligt arbetar utifrån en hi-
storisk förståelse av den sociala kroppen. Det korrigerande utifrånperspekti-
vet utgörs inte av det transcendenta utan av det eskatologiska. Skillnaden är 
bildligt talat inte spatial utan horisontell. Det är något som ligger framför och 
inte ovanför som gör att ett kritiskt perspektiv blir möjligt.747 

Yoder har en tendens att arbeta med idéer trots hans starka betoning av 
sociala processer. Processerna handlar hos honom om att resonera, samtala 
och ta beslut mot bakgrund av föreställningar om vad processerna implice-
rar. Dopet blir exempelvis ett sätt att förespråka religionsfrihet eller kultur-
överskridande. Nattvarden blir en fråga om ekonomisk fördelning. Han be-
tonar idéerna bakom, men hur det ska formas ger inte Yoder något exempel 
på utan det verkar snarast vara en kognitiv insikt som är självklar.748 Att  
dopet och nattvarden kan få de följderna kan vara möjligt, men att det är en 
självklar slutsats är inte givet enbart utifrån att handlingarna utförs i        
vetskapen om vad de innebär. 

 Problemet med Yoders diasporateologi är att människan som affektiv va-
relse underbetonas, men sociala processer utesluter inte emotioner, snarare 
tvärtom. Det sociala är starkt relaterat till känslor. Lösningen måste i stället 
handla om att låta den doxologiska kunskapen förändra affektionerna så att 
historien framstår på ett annat sätt.749 Den doxologiska kunskapen bör alltså 
kunna medföra att de sociala processerna inkluderar affektiva aspekter.  

James Smith visar hur det kognitiva och affektionerna är tätt samman-
kopplade. 

In contrast, a pedagogy, that understands education as formation usually as-
sumes that human beings are a different kind of animal. It’s not that we don’t 
think, but rather that our thinking and cognition arise from a more fundamen-
tal, precognitive orientation to the world. And the precognitive or prerational 
orientation to the world is shaped and primed by very material, embodied 
practices.750 

Det förkognitiva beskriver han som ett affektivt sätt att närma sig världen. 
Med affektivt menar han ”a prereflective, imaginative ’attunement’ to the 

                               
746 Ibid., 231. 
747 Se ovan s 148–150. 
748 Yoder, Body politics, 41–43, 20–21. 
749 För en närmare beskrivning av doxologisk, Se ovan s 148–150. 
750 Smith, Desiring the kingdom, 28. 
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world that precedes the articulation of ideas and even beliefs”.751 Med andra 
ord: de beslut och val, den rationalitet som en människa ger uttryck för mås-
te placeras i relation till ett telos. Det är ett implicit eller explicit telos som 
bestämmer vad som framstår som rätt och som sätter människan i rörelse. 
”Rather than being pushed by beliefs, we are pulled by a telos we desire.”752 

Det finns ett affektivt underskott i Yoders teologi som måste utvecklas. 
Han har, betraktat från Smiths perspektiv, en alltför stor tilltro till männi-
skans rationella förmåga. Det gäller inte minst i relation till omvändelsen. I 
Yoders teologi beskrivs den omvända människans förmåga att lyda. Den 
upprättade lydnaden är själva centrum av Yoders teologi om frälsningen.753 
Men som Smith visat relaterar inte människan till världen primärt på ett 
kognitivt sätt utan affektivt genom kroppen.754 Det är därför det inte räcker 
med att tänka rätt.  

Kritiken av Yoder klargör att problemet med synen på omvändelse i MB 
inte ligger i att känslan är involverad utan snarare i att den primärt betonas 
som en isolerad och daterbar upplevelse. Både omvändelseögonblicket och 
ett fortsatt formande (helgelsen) centreras till kontinuerliga daterbara upple-
velser. Betoningen av punktuella upplevelser delades av väckelserörelserna, 
men erfarenheterna var i ÖM framförallt relaterade till en pentekostal förstå-
else. Inom pentekostal teologi har teologen Steven Land beskrivit pente-
kostal spiritualitet som en affektiv andlighet. Det är ett perspektiv som ligger 
nära det som Smith argumenterat för ovan. Land menar att en skillnad måste 
göras på ”affections” och ”feelings”. Känslor är individuella och tillfälliga i 
kontrast till affektioner, som är ett resultatet av ett specifikt och kollektivt 
formande.755 

Affections are neither episodic, feeling states nor individualistic sentiments. 
There are, of course, attendant feelings or emotions that come and go and in-

                               
751 Ibid., 28 n. 11. 
752 Ibid., 54. 
753 Se ovan s 131–133. Detta understryks av det som blivit känt av fler efter Yoders död att 
han hade ett problematiskt förhållningssätt till kvinnor, makt och sexualitet. Han jobbade med 
att rationalisera och förklara ett eget utnyttjande av sin position som professor och erkänd 
teolog. Flera kvinnor har trätt fram och berättat om hur han försökt tvinga sig på dem sexuellt. 
Det finns motstridiga uppgifter – vissa säger att han tog ett nej, andra att han använde tvång. 
Han har också haft ömsesidiga sexuella relationer vid sidan om sitt äktenskap. Han rationali-
serade detta genom att hävda att relationerna inte innebar fullbordade samlag. Det handlade 
snarare om ett experimenterande med kroppslighet och intimitet mellan ”bröder och systrar”. 
Detta är väldigt problematiskt, men menar jag understryker den kritik som jag riktar mot 
honom. Han fokuserade alltför starkt på det rationella och gav det för-kognitiva för litet ut-
rymme. Jag har valt att använda Yoder trots detta, men vill av respekt för de kvinnor som 
utsatts inte fortsätta att förtiga historien. Jag motiverar min användning av Yoder med det 
uttalande som Anabaptist Mennonite Biblical Seminary gjorde 27 februari 2012 om arvet 
efter Yoder i ljuset av den kunskap som vi idag har – http://www.ambs.edu/about/documents/ 
AMB:S-statement-on-JHY.pdf (åtkomst 150803). 
754 Smith, Desiring the kingdom, 47. 
755 Land, Pentecostal spirituality, 129. 
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termingle in the affections over time. Unlike ”feelings” these affections are 
distinctively shaped and determined by the biblical story and evidence the 
marks of particular communal and historical location.756 

Poängen med affektioner är att det är individuellt integrerade erfarenheter 
som är formade både av en gemenskap och en historisk situation. Det inne-
bär inte enligt Land att det ska uppfattas som att den individuella erfarenhe-
ten är norm för teologin. Det handlar snarare om att ge Anden en framträ-
dande roll. ”[I]t is to recognize the epistemological priority of the Holy Spirit 
in prayerful receptivity.”757 Anden verkar inte kontextlöst genom individuella 
känslor utan genom att integrera läror, affektioner och handlingar. Den pen-
tekostala teologin betonar alltså Andens roll i den integrering som skapar 
affektionerna. 

Experience of the Spirit, who is the agent of mutuality and interrelatedness in 
the Trinity, and the church, drives toward and requires this integration of be-
liefs, affections, and practices which is at once the definition of spirituality 
and of the theological task.758 

Andens integrerande skall förstås som en följd av att Gud är den kristna 
trons telos, men affektionerna som riktar sig mot detta telos kan varken 
komma till stånd eller upprätthållas individuellt utan uppstår genom den 
enskildes relation till Gud, kyrkan och världen.759 ”Christian affections requi-
re for their proper genesis and ongoing expression a relationship with God, 
the church, and the world.”760 Affektionerna resulterar i ett permanent sätt att 
förhålla sig till Gud och till sin nästa till skillnad från känslorna som är av 
mer tillfällig karaktär. Det betyder att affektioner ska förstås som något kän-
netecknande för en person.761 Affektioner är alltså inte naturliga eller kon-
textlösa utan kommer ur ett specifikt sätt att kombinera relationer i förhål-
lande till ett telos som resulterar i ett permanent förhållningssätt till världen.  

På ett liknande sätt menar Smith att affektionerna bidrar till en specifik 
vision om det goda livet. En sådan vision innefattar idéer om relationer. 

[W]hat good relationships look like, what a just economy and distribution of 
resources look like, what sorts of recreation and play we value, how we ought 
to relate to nature and the nonhuman environment, what sorts of work count 
as good work, what flourishing families look like, and much more.762 
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757 Ibid., 27. 
758 Ibid., 31.  
759 Ibid., 131. 
760 Ibid. 
761 Ibid., 132. 
762 Smith, Desiring the kingdom, 52–53. 
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Formandet av affektionerna handlar alltså om en social vision. En vision 
som blir övertygande för människan på grund av dess förmåga att påverka 
affektivt. ”It is not primarily our minds that are captivated but rather our 
imaginations that are captured, and when our imagination is hooked, we’re 
hooked.”763 Ett sådant perspektiv skulle mycket väl fungera tillsammans med 
Yoders perspektiv på sociala processer men utan att förutsätta en självklar 
relation mellan de sociala praktikerna och ett specifikt sätt att tänka.764 Det är 
inte tänkandet om de sociala processerna som är det viktiga utan deras för-
måga att forma affektionerna och därigenom tänkandet. 

Han betonar doxologisk kunskap som en kunskap förmedlad genom en 
bild, en föreställning om ett slaktat lamm som har nycklarna till historien. 
Det kan knappast sägas vara rationellt övertygande utan förutsätter en speci-
fik berättelse: ett slaktat lamm, att historien har en vändpunkt i detta slaktade 
lamm och att historien har ett slut som innebär upprättelse och rättvisa. Men 
Yoder betonar inte det affektiva utan hur detta övertygar kognitivt och soci-
alt. Yoders perspektiv på formande sociala processer måste alltså komplette-
ras med ett mer affektivt sätt att förstå dem. Ett affektivt perspektiv som 
både Smith och Land bidrar med som också hade klargjort och förstärkt vad 
omvändelsen handlar om i ÖM:s tradition.  

Skillnad definierad av ett nytt telos 
Den skillnad mellan troende gemenskap och värld som diasporateologin 
implicerar har två problemområden. Det första handlar om samhällets behov 
av social sammanhållning i kontrast till den troende gemenskapens anspråk 
på en kollektiv identitet. Det andra om den troende gemenskapens kamp med 
världen i samhället. Det är en kamp som inte minst handlar om att omvän-
delsen och moralen förutsätter varandra.  

Det första området gäller det jag i kapitel sex benämnt moralisk konstan-
tinism. Den fick två olika uttryck som hade det gemensamt att omvändelsen 
inte längre innebar en erfarenhet som skapade en tydlig skillnad i relation till 
moralen. Moralen och omvändelsen skildes åt med den följden att moralen 
motiverades med hjälp av andra kriterier än doxologiska, det vill säga mora-
liska bedömningar som motiverades med hjälp av andra kriterier än Jesus. 
Den frikyrkliga församlingen utgjordes av människor som gjort en liknande 
daterbar emotionell upplevelse snarare än människor som bytt telos. Den 
kristna tron fick i samhället framförallt funktionen att motivera till en 
gemensam samhällsmoral.  

Betraktat ur Yoders diasporateologi är detta ett teologiskt problem efter-
som kyrka och värld blandas samman. De moraliska föreställningarna i sam-
hället förutsatte ett telos som antogs vara kristet, men utan den personliga 
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omvändelsen. Betydelsen av kristen hade alltså två olika funktioner. En i 
förhållande till moral och en annan i förhållande till omvändelsen. Försam-
ling och samhälle/värld sammansmälte i föreställningen om ett gemensamt 
moraliskt vi i samhället, samtidigt som en skillnad upprätthölls ifråga om 
karaktären och djupet på känslorna. Den fråga som måste bearbetas är hur 
diasporaecklesiologin kan upprätthålla moraliska övertygelser utan att vare 
sig dra sig undan från samhället eller förvänta sig att människor som inte är 
personligt omvända ska omfatta kristen moral. 

Det andra området har, som Kennerberg visat i sin avhandling, känne-
tecknats av de frikyrkliga församlingarnas strävan efter att upprätthålla mo-
ralisk renhet. Den troende gemenskapen skilde ut sig från det övriga samhäl-
let genom att på ett föredömligt sätt upprätthålla samhällets gemensamma 
moral. Det skulle kunna beskrivas som att den som social kropp är sluten 
och färdig.765 I ett diasporateologiskt perspektiv kan den troende gemenska-
pen aldrig bli färdig eftersom det enligt Yoder är omöjligt att ha kontroll på 
historiens konsekvenser och därmed inte heller den moral som uttrycks. Det 
diasporateologiska perspektivet innebär att ge upp övertygelsen om kontroll 
på historiens skeende. Det teologiska pris som detta verkar medföra för den 
troende gemenskapen är att den aldrig kan hävda fullkomlig renhet.  

Ovanstående två områden tycks implicera att diasporaecklesiologin förut-
sätter en social kropp, en troende gemenskap, och därför en synlig närvaro i 
samhället. Den troende gemenskapen är ett annat vi med anspråk på en mo-
ral som förutsätter personlig omvändelse men den kan inte göra anspråk på 
att vara moraliskt ren eller har kontroll på historien. Det är denna motsägelse 
som jag nu avser att adressera. Hur kan den troende gemenskapen upprätt-
hålla skillnaden mellan troende gemenskap och värld trots att den syndar?  

Problemet på 30-talet var inte skillnaden i sig utan att den primärt var 
kännetecknad av en daterbar och fullständig omvändelseupplevelse. Följden 
av detta tycks ha blivit en betoning av individens moraliska perfektion. Trots 
att samhället i hög utsträckning delade de kristna moraliska föreställningarna 
framställdes skillnaden mellan den kristna ungdomen och annan ungdom 
som en fråga om moralisk renhet. Resultatet blev en betoning av den troende 
gemenskapen som moraliskt paradigmatisk i samhället eftersom den bestod 
av moraliskt rena individer. Fokus hamnade på den enskildes moraliska  
renhet snarare än på gemenskapens skillnad konstituerad av dess relation till 
Jesus.  

I Yoders diasporateologiska perspektiv är det gemenskapens sociala pro-
cesser som utgör skillnaden gentemot samhället och inte den enskildes mora-
liska perfektion.  

To participate in the transforming process of becoming a faith community is 
itself to speak the prophetic word, is itself the beginning of the transfor-
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mation of the cosmos.[…][C]hurch order is ”liturgical”, i.e., that it celebrates 
and remembers the particular history of Jesus Christ.766 

Den troende gemenskapen är annorlunda på grund av dess relation till Jesus 
genom de sociala processerna och inte på grund av en moralisk kvalitet som 
andra i samhället saknar.767 Yoders diasporateologiska perspektiv bygger på 
att individer genom omvändelsen blir en del av en social kropp som gestaltas 
genom sociala processer vilka i sin tur relaterar till Jesus som ett annat telos 
än övriga samhället. Jesus blir i den meningen både ett medel för omvändel-
sen och ett mål eftersom moralen som följer av den styrs av ”the particular 
history of Jesus Christ”. Det betyder vidare att moralen kan skilja sig men 
behöver inte göra det. 

Teologen William Cavanaugh argumenterar från ett katolskt perspektiv 
för ett liknande sätt att förstå kyrkan. Han menar att skillnaden mellan kyrka 
och samhälle inte ligger i kyrkans exemplariska moral. Han betonar kyrkan 
som en process snarare än som en statisk storhet. ”The church is not Christ, 
but the sacramental presence of Christ on earth. The church is a dynamic 
process.”768 Kyrkan kan inte å ena sidan inte betraktas som en färdig storhet 
utan som en gemenskap som utvalts av Gud, men är å andra sidan en helig 
gemenskap som är kallad att synliggöra Guds närvaro i världen. Intentionen 
med utkorelsen är att visa vad frälsning innebär. ”What the church makes 
visible to the world is the whole dynamic drama of sin and salvation, not 
only at the end result of a humanity purified and unified.”769 Enligt Cava-
naugh består kyrkans synlighet alltså av de processer som gestaltar fräls-
ningen. Det handlar naturligtvis i en katolsk ecklesiologi om de sakramentala 
handlingar där synden uppenbaras och frälsningen sker. I mässan ingår både 
en syndabekännelse och frälsningsmottagande. Applicerat på en diaspora-
ecklesiologi betyder det att den troende gemenskapen är den gemenskap där 
synden synliggörs men där också mottagandet av omvändelse sker.  

Det som skiljer Yoder från Cavanaugh är att den förre betonar den sociala 
kroppen som en mänsklig interaktion snarare än enskilda sakramentala hand-
lingar. De sociala processerna är både ett sätt att handskas med synd och att 
förmedla försoning. Den sociala kroppen är den maktsfär som genom sin 
relation till Jesus uppenbarar synd och erbjuder upprättelse. Bytet av makt-
sfär ändrar den enskildes förhållande till synd. I Yoders teologi ses därför 
synden som en brottningskamp för den omvände, men ett normaltillstånd för 
den icke omvände. Följden är att människor måste tilltalas på olika sätt bero-
ende på vilken relation till Jesus de står i. 
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De sociala processerna som relaterar till Jesus innebär att igenkänna vad 
som är synd men också möjligheten till upprättelse.770 För den som inte är 
omvänd handlar synden om en grundläggande bortvändhet, det vill säga 
begäret är riktat mot ett annat telos än Jesus. Synd blir för den omvände inte 
en abstrakt ”bortvändhet från Gud” utan konkretiserad i handlingar som ut-
trycker denna bortvändhet. Både bortvändheten och upprättelsen bestäms av 
det telos som omvändelsen betyder. Praktiserandet av dessa handlingar kan 
liknas med det Cavanaugh benämner ”the dynamic drama of sin and salva-
tion”.  

Det är viktigt att observera att det för Yoder inte handlar om att förtjäna 
frälsningen, utan att på grund av personlig omvändelse leva i den sociala 
kropp som förutsätter omvändelsen. Frälsning innebär för honom kort sagt 
deltagande i den sociala kropp där de försonande processerna gestaltas.  

We are already part of his body; we do not become so through following him. 
Following Jesus is the result, not the means, of our fellowship with Christ. It 
is the form of our Christian freedom and a new law.771 

Genom den troende gemenskapens processer konkretiseras synden och upp-
rättelsen genom att processerna relaterar till omvändelsens telos. Enligt Yo-
der handlar det inte bara om ett juridiskt frikännande utan snarare om delak-
tigheten i en ny social kropp som en annan maktsfär. Detta perspektiv beto-
nar alltså både syndens allvar och frälsningens möjlighet uttryckt i den tro-
ende gemenskapens sociala processer.  

Denna betoning av den kristna kyrkans sociala processer, ofta kallade 
praktiker, är inte på något sätt unik för diasporaecklesiologin.772 Teologen 
Nicholas Healy har till och med benämnt detta ”the new ecclesiology”. Den 
typen av ecklesiologi kännetecknas enligt honom av en rörelse bort från 
abstrakta definitioner av kyrkan mot konkreta praktiker.  

A key element of many of the new ecclesiologies is a focus on the practices 
of the church. The turn to practices reflects a move away from certain philo-
sophical notions, especially those associated with the turn to the subject, that 
support these liberal and privatistic theologies in which the Christian com-
munity has little role to play in the lives of individual Christians.773 

Healy är kritisk till denna typ av ecklesiologi på grund av den idealitet som 
han menar kännetecknar den. Den nya ecklesiologin förutsätter väldigt dis-

                               
770 Vad de sociala processerna innebär i Yoders teologi se ovan s 145–148. 
771 Yoder, Discipleship as political responsibility, 61. 
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av den konkreta kyrkan. Se ovan s 20–22. 
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parata teorier om hur det sociala ska förstås, vilket gör att det inte finns nå-
got enhetlig definition av vad en praktik är och vad den åstadkommer.774 Han 
kritiserar även den här typen av ecklesiologi för oreflekterad inlåning av 
sociologiska teorier, vilket inneburit att den ecklesiologin inte gör rättvisa åt 
den komplexitet som religiösa praktiker kräver. Han jämför med den sociala 
praktiken att shoppa. Shopping ger en momentan tillfredsställelse. Det be-
hövs inga extra förklaringar eller berättelser för att bli tillfredsställd av att 
köpa ett par nya skor eller en ny mobiltelefon. På samma sätt, anser Healy, 
låter sig inte religiösa praktiker fångas av sociologiska teorier.775 

Enligt Healy är en avgörande skillnad mellan de kristna praktikerna och 
vardagliga praktiker att de förstnämnda kräver rätt intention. Det är helt en-
kelt inte säkert att de praktiker som utförs formar den karaktär som anses 
eftersträvansvärd. Det finns med andra ord ingen självklar relation mellan 
praktiken i sig och det telos som praktiken implicerar. Han exemplifierar 
med den katolska praktiken att doppa fingret i vigvatten och göra kors-
tecknet när man går in i en kyrka. En person som doppar fingret i vigvattnet 
och korsar sig kan göra det av en mängd andra anledningar än som en     
påminnelse om sitt dop. Den enskilde relaterar handlingen helt enkelt till 
andra telos än det som religionen implicerar. Av detta följer att kyrkliga 
praktiker kan vara uppblandade eller till och med felaktigt använda trots att 
de ger sken av att vara kristna praktiker. ”Some of the church’s practices are 
confused or misguided or worse, even in the abstract. But even when ab-
stractly perfect, they are performed by an often confused and sometimes 
sinful and faithless body.”776 Healy menar att detta leder till att den individu-
alism som den nya ecklesiologin ville göra upp med ersätts med en kollekti-
vism. I centrum finns inte längre en autonom individ utan snarare ett ideali-
serat kollektiv. Risken finns alltså att deltagandet i kyrkans praktiker i den 
nya ecklesiologin blir hela poängen med den kristna tron. Tron blir         
förbunden med och detsamma som delaktighet i en mänsklig gemenskap.  

[I]t becomes rather too easy to interpret the emphasis upon the Church and its 
practices as if it reflects the view that Christianity is all about being Christian, 
and the gospel is broadly identifiable with the church’s practices and doc-
trines. […] Our proclamation becomes rather too much about us and what we 
over-optimistically think we do. The message becomes rather too easily iden-
tified with and ideal account of the medium.777 

Den här skillnaden mellan en perfekt men abstrakt kyrka och den syndiga 
synliga kyrkan är ett återkommande problem i den kristna historien. Hur ska 
den kristna kyrkan konstrueras när den på samma gång är helig och histo-
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risk? I inledningen till detta avsnitt poängterade jag vikten av att diaspora-
ecklesiologin inte innebar föreställningen om en ren kyrka, men ändå inne-
bar deltagande i den troende gemenskapens sociala processer. Teologiskt 
uppstår ett problem som handlar om relationen mellan kyrkan som Kristi 
kropp och kyrkan som en mänsklig gemenskap. Healy visar att detta är ett 
problem som en diasporaecklesiologi måste komma till tals med. Detta pro-
blemkomplex bearbetas och utvecklas i nästa avsnitt.  

Skillnad genom sociala processer 
Har inte Healy rätt i sin kritik att detta perspektiv riskerar att göra den troen-
de gemenskapen till en ideal gemenskap? Betonas inte relationen mellan 
Jesus och den troende gemenskapen alltför starkt? Den frikyrkliga teologin 
bröt på flera sätt med en modern världsbild eftersom den framhöll möjlighe-
ten att göra erfarenheter med det gudomliga. Något som låg bortom det ma-
teriella. Yoders projekt kan, som nyss nämnts, uppfattas som ett sätt att lösa 
en frikyrklig teologi från det dilemmat. Genom överbetoningen av de sociala 
processerna riskerar Yoder dels att hamna i en modern reduktionism av till-
varon, dels finns faran att kyrkan framhålls en fullkomlig gemenskap. För att 
motverka detta måste den troende gemenskapen i och med poängteringen av 
sociala processer inkludera bilden av sig själv som korrumperad av synden, 
menar Cavanaugh.778 Som mänsklig gemenskap kan den troende gemenska-
pen synda, men denna får inte spela ut kyrkan som helig, det vill säga Kristi 
kropp. Det är denna dubbelhet, det gudomliga och det mänskliga, som gör att 
Cavanaugh anser att ecklesiologin måste vara kristologiskt formad (christo-
form ecclesiology).779 

För att bearbeta relationen mellan det gudomliga och det mänskliga tar 
Cavanaugh sin utgångspunkt i den Kalcedonska bekännelsen (år 451 e. Kr.), 
där frågan handlar om hur Jesus kunde vara människa och samtidigt vara 
Guds son.780 Problemet med Healys kritik är enligt Cavanaugh att han kon-
trasterar synligheten med synden. Detta innebär å ena sidan att om kyrkan 
inte är Kristi kropp, och därmed synlig som social kropp, blir den reducerad 
till ett stöd för en inre och individuell process.781 Å andra sidan, om kyrkan 
bara betonas som Kristi kropp och syndens realitet negligeras blir den ideali-
serad och renheten betonas.782 Det är därför ecklesiologin måste vara 
kristologisk – det heliga och det mänskliga måste hållas ihop utan att sam-
manblandas eller spelas ut mot varandra. Cavanaugh menar följaktligen att 
det kännetecknande för en kalkedonsk ecklesiologi är att den håller ihop 
frälsningens mänskliga och gudomliga sida just därför att det är så kristolo-
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gin löser problemet. I kyrkan uppenbaras vad synd och upprättelse handlar 
om.  

If[…]we adopt a Chalcedonian ecclesiology, in which sin does not simply 
negate the visible holiness of the church, then we are able to say that the ho-
liness of the church is visible in its very repentance for sin. The church is vis-
ibly holy not because it is pure, but precisely because it shows the world what 
sin looks like. That is, humanity is able to name sin because it has been con-
fronted with the Word of God.783 

I min undersökning av MB:s tal om kristen ungdom var det den daterbara 
och färdiga omvändelsen som betonades. Efter omvändelseupplevelsen för-
väntades ett omedelbart avståndstagande från de handlingar som ansågs syn-
diga. Den troende gemenskapens synlighet låg i dess förmåga att upprätthål-
la moralisk renhet. De som blev omvända skulle genom sin enskilda moral 
uppnå en renhet som man förväntade av de kristna ungdomarna. Healy har 
rätt i att risken med att framhålla ecklesiologin som en teologisk sociologi är 
ett idealiserat kollektiv och den åtföljande renhetsivern. Identiteten mellan 
den troende gemenskapen och Kristi kropp blir för tät och strävan efter att 
upprätthålla heligheten i betydelsen moralisk renhet överbetonas därför.  

Det finns två delar i framhållandet av det sociala som är viktiga korrektiv 
till uppfattningen om den moraliskt rena troende gemenskapen. Det handlar 
för det första om synen på den enskildes delaktighet i kollektiva praktiker 
som är oberoende av den enskilde. Handlingar är så att säga större än indivi-
den. Det innebär för det andra en ömsesidig delaktighet där den enskilde 
deltar i processer där alla medverkar på samma premisser. De fem sociala 
processer, som Yoder arbetar med, handlar just om dessa två perspektiv. 
Processerna rör sig om hur konflikter hanteras och hur gemenskapen ska 
handskas med enheten i den troende gemenskapen. Den troende gemenska-
pen är dessa sociala processer. ”The church is defined by this process. [...] 
The Church is where two or three or more are gathered in the name of Jesus 
around this kind of need.”784 Det behov han talar om är att lösa konflikter och 
oförsonlighet som en del av det syndiga mänskliga livet, men den stannar 
inte bara vid det, utan, precis som Cavanaugh visade med den kalkedonska 
ecklesiologin, handlar det om att uppnå försoning inom ramen för den troen-
de gemenskapen. Av Yoders diasporateologi följer att den troende gemen-
skapens synlighet ligger i att de sociala processerna uppenbarar både vad 
synd handlar om och vad upprättelse innebär. Det är i den troende gemen-
skapens sociala processer som människor relateras till omvändelsens telos. 
Processerna kopplar ihop försoningen med den sociala kroppen eftersom det 
är i och genom den troende gemenskapen som människor relateras till Jesus 

                               
783 Ibid., 165. 
784 Yoder, The royal priesthood, 353; Yoder, The priestly kingdom, 32. 



 214 

både som människa och som Gud-frälsare.785 Poängen ligger i att praktikerna 
gör upp med distinktionen mellan mål och medel. Smith uttrycker det som 
att ”[t]he practice carries the telos in them”.786 Den troende gemenskapen 
som sociala processer blir ett mål i sig själv. Den finns inte till för att göra 
något annat utan den blir ett tecken på vad det innebär att lösa konflikter och 
att leva i försoning.  

Det är därför viktigt hur handlingar utförs. Nattvarden blir i Yoders teolo-
gi inte en sakramental måltid som genom Kristi realpresens i sig själv är 
frälsning. I stället är det en vanlig måltid där materiella tillgångar (mat) delas 
med alla i en försonad gemenskap oavsett status, etnicitet, kön etcetera Mål-
tiden överbrygger konkreta skillnader av social karaktär genom att ekono-
miska tillgångar delas. ”To do rightly the practice of breaking bread together 
is a matter of economic ethics.”787 Här skiljer sig alltså Yoder från Cava-
naugh. Den ekonomiska etiken som han menar att nattvarden implicerar 
kommer ur ett slags eucharistisk fantasi. Andra sekundära praktiker uppstår 
som en konsekvens av att den nattvardsfirande gemenskapen låter nattvar-
dens teologi påverka den ekonomiska etiken. Den teologiska sociologin blir 
en nödvändig, men sekundär konsekvens.788 I Yoders teologi blir handlingen 
i sig själva poängen.  

När kyrkan primärt kännetecknas av sociala processer tenderar all mänsk-
lig interaktion att bli konstituerande snarare än enskilda sakramentala hand-
lingar. Alla typer av sociala processer hamnar på samma nivå. Nattvarden 
och dopet får inget företräde framför ungdomsarbete eller kyrkkaffe. Detta 
blir ännu mer påtagligt när frälsning och moral relateras till varandra som i 
diasporaecklesiologin. Det är ett problem som är speciellt närvarande i den 
frikyrkliga traditionen eftersom den ecklesiologin tycks öppna för möjlighe-
ten att det gudomliga verkar i och genom vanliga mänskliga processer. Teo-
logen Roland Spjuth menar till exempel att Guds handlande bör förknippas 
med helt vanliga mänskliga processer – måltider, styrelsesammanträden, 
ungdomsarbete och dop. Alla dessa handlingar utgör den troende gemenska-
pen.789 Det är inte handlingarna i sig som konstituerar Kristi kropp utan män-
niskorna som deltar. Den troende gemenskapen konstitueras av omvända 
människor som utför gemensamma handlingar utifrån omvändelsens telos. 
Människorna kommer så att säga före handlingarna. Det Spjuth vill förhindra 
är att Guds och människans handlingar betraktas som varandras motsatser i 
linje med en kalcedonsk ecklesiologi. 

                               
785 Se ovan s 145–148. 
786 Smith, Desiring the kingdom, 62. 
787 Yoder, Body politics, 21. 
788 Cavanaugh, Torture and Eucharist, 273–278; Cavanaugh, Being Consumed, 53–58. 
789 Spjuth, ”Detta är min kropp: En teologisk protest mot frälsningens förlorade kroppslighet”, 
88. 
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Istället för att betona punktuella nedslag ovanifrån i individers inre, betonar 
Paulus att Guds närvaro sker i sammanfogningen av en ny gemenskap för 
dem som behöver Guds kroppsliga omsorg. Därför blir det omöjligt att skilja 
delaktigheten med Kristi kropp från den kroppsliga föreningen i en fysisk 
gemenskap.790 

Betoningen ligger på Guds handlande i och genom processerna i de mellan-
mänskliga relationerna. Den teologiska risken med ett sådant perspektiv är 
att handlingarna fortsätter att utföras trots att telos har förändrats. Det kan 
exempelvis handla om att styrelsearbetet främst blir inriktat på att upprätt-
hålla en förening eller att gudstjänsterna blir förknippade med en viss musik-
smak och underhållning. Det var det som hände på 50-talet. Ett byte av telos 
skedde, från omvändelse till allmän moralisk fostran som innebar att      
ungdomsarbetet blev en annan typ av handling trots att det gav sken av att 
vara samma som tidigare. Verksamheten hade bytt telos från ett som styrde 
mot omvändelse till en föreningsmodell som främst förknippades med   
samhällelig moralisk fostran. Det som framförallt förändrades var att tilltalet 
till de icke omvända kom att handla om moral och inte omvändelse. Genom 
det moraliska tilltalet skulle människor komma till insikt om behovet av 
omvändelse.  

Ett sätt att handskas med problematiken mellan det mänskliga och det  
gudomliga i kyrkan är att göra skillnad på olika typer av praktiker. Den 
norske teologen Bård Norheim argumenterar på ett sådant sätt. De praktiker 
som är definierande för vad som är kyrka är de soteriologiska – det vill säga 
relaterar direkt till frälsningen. Det handlar om dopet, nattvarden och Ordet. 
Det är alltså handlingarna som konstituerar gemenskapen och inte som hos 
Spjuth gemenskapen som skapar handlingarna. Norheim skriver i en luthersk 
teologisk tradition och betonar vita passiva perspektivet i frälsningen. Han 
menar att det finns en inbyggd motsättning mellan det perspektivet och vad 
han förstår som betoningen av ”growth and standards of excellence” som 
ligger implicit i en aristotelisk användning av praktikbegreppet. I detta in-
kluderar praktikerna ett moraliskt mål eller standard utanför själva handling-
en. Praktikerna formar en dygd som en följd av handlingarna.791 Det påmin-
ner om den relation mellan omvändelse och moral som präglade 30-talets 
förståelse av kristen ungdom i MB. Trots kritiken mot praktikbegreppet in-
nebär det inte, enligt Norheim, att praktiker är uteslutna i luthersk teologi. 
Det handlar snarare om att de har en annan funktion. Han menar att det i 
luthersk teologi finns utrymme att förstå den kristna människan som kon-

                               
790 Ibid., 85. 
791 Norheim, Practicing Baptism, 9, 71. Praktik defineras av MacIntyre som ”any coherent 
and complex form of socially established cooperative human activity through which goods 
internal to that form of activity are realized in the course of trying to achieve those standards 
of excellence which are appropriate to, and partially definitive of, that form of activity, with 
the result that human powers to achieve excellence, and human conception of the ends and 
goods involved, are systematically extended.” MacIntyre, After virtue, 187. 
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struerad genom sociala praktiker, men praktikerna har inget med själva 
frälsningen att göra eftersom den är en gåva utan några föregående handling-
ar eller praktiker. De formande praktikerna bör i en luthersk teologi snarare 
förstås som en andra nivå som är till för nästan och världen. 

For Luther these practices are ”Christian” in the sense that by participating in 
them we exercise ”the common order of Christian love” – love for the sake of 
the neighbor and the world in need. But they are not Christian in the sense 
that they make those who practice them (any more) Christian.792 

De moraliskt formande praktikerna relaterar till ”the order of creation”.793 
Det är också viktigt att notera att de soteriologiska praktikerna inte          
konstitueras av handlingen i sig utan av det löfte om frälsning som de är 
förbundna med.794 Det är orden som följer med utdelandet och mottagandet i 
exempelvis nattvarden – ”för dig utgiven” och ”för dig utgjutet” – som gör 
dem frälsande. Den viktiga poängen för Norheim är skillnaden på kyrkans 
definierande praktiker och de praktiker som är goda för livet i samhället. 
Samtidigt menar han att praktiker är viktiga för den kristna människans for-
mande, men det är ett formande som kommer efter löftet om frälsning.795 

Ett annat sätt att tala om dessa skillnader görs i en svensk kontext av   
kyrkovetaren Sven-Erik Brodd. Han beskriver kyrkan som grundsakra-
ment.796 Genom att tala om kyrkan som ett sakrament i sig själv och inte som 
enskilda handlingar förutsätter Brodd både en skillnad i relation till samhäl-
let och ett samspel.797 Kyrkan är i egenskap av Kristi kropp ett tecken på 
Guds rike i världen, vilket får konsekvenser för hur kyrkans närvaro i sam-
hället ska förstås. Det kan för det första inte handla om att kyrkan främst 
kommer till uttryck i enskilda sakramentala handlingar, utan kyrkan som 
helhet blir ”ett instrument för frälsning och försoning” och därmed inte bara 
en passiv kanal för Guds nåd. Kyrkans aktiviteter och handlingar har      
betydelse för hur Guds nåd blir synlig i världen.798 Det är således inte rimligt 
att tänka på organisation och aktiviteter bara i funktionella och pragmatiska 
termer. För det andra betyder det att försoning inte bara kan betraktas som en 
fråga om individens rättfärdiggörelse utan en fråga för hela kyrkans sätt att 
ta plats i världen.  

                               
792 Norheim, Practicing Baptism, 91. 
793 Ibid., 89. Det finns också en kategori tre och fyra. Kategori tre handlar om praktiker som 
skulle kunna benämnas som adiafora, det vill säga goda och nyttiga men inte alls definieran-
de. Den fjärde kategorin är falska praktiker som är motsatsen till kategorin på skapelseplanet.  
794 Ibid., 75–77. 
795 Ibid., 65. Han citerar Luther från Konkordieboken. ”If we want to be Christians, we must 
practice the work that makes us Christians.” 
796 Brodd, Diakonatet, 80. 
797 Ibid., 69, 71. 
798 Ibid., 76–77. 



 217

Frälsningen som kyrkan är ett tecken och instrument för gäller inte bara sjä-
len eller anden utan också kroppen. Kyrkan är ett sakrament för hela männi-
skan. Om de enskilda sakramenten gäller hela människan, med ande, själ och 
kropp, måste, konsekvent nog, kyrkan som sakrament beröra hela samhället i 
vilket hon befinner sig.799 

Detta betyder dock inte enligt Brodd att alla handlingar eller aktiviteter som 
kyrkan gör är sakramentala utan han gör skillnad på icke-sakramentala och 
sakramentala strukturer.800 De sakramentala är de som direkt anknyter till 
frälsningen och försoningen. De primära handlingar som relaterar till      
kyrkans väsen är av soteriologisk karaktär. Icke-sakramentala handlingar är 
beroende av den samhällskontext de relaterar till men i Brodds teologi får de 
sin betydelse från de sakramentala. ”De icke-sakramentala strukturerna hör 
samman med de sakramentala i den meningen att de regleras av kyrkan som 
grundsakrament men motiveras av samhällsstrukturen.”801  

Ett sätt att förstå detta är att beskriva dem som primära och sekundära 
praktiker. Primära praktiker är definierande medan sekundära är föränderliga 
och utbytbara. Däremot är de sekundära praktikerna kristna bara i den ut-
sträckning som de relaterar till de sakramentala. Ett kristet ungdomsarbete är 
kristet eftersom det relaterar till den sakramentala grundstrukturen. Att spela 
bowling i en kyrklig ungdomsverksamhet är alltså något annat än att göra det 
i en bowlingklubb. Jonas Ideström menar att Brodd vill åstadkomma en åt-
skillnad mellan det oföränderliga, essentiella i kontrast till det kontextuella i 
kyrkan.802 Det mänskliga och kontextuella är ett problem som kallar på en 
lösning för att hålla kyrkan helig och åtskild. Brodd gör det genom att tala 
om en essens i relation till en sakramental grundstruktur. Norheim löser det 
genom att tala om handlingarna förbundna med ett löfte, men till priset av att 
det är något bortom det kroppsliga.  

I Spjuths teologi är förändringen inget problem. Det är snarast självklart 
att en gemenskap av människor förändras i förhållande till den kontext de 
befinner sig i. Problemet med Spjuths perspektiv är att alla handlingar    
riskerar att bli lika viktiga, även om det inte är hans intention. Det finns en 
oklarhet hos honom vilka processer som är definierande och under vilka 
omständigheter. Den troende gemenskapen tenderar att bli en förening på 
samma sätt som alla andra föreningar i samhället. Mot bakgrund av detta är 
det viktigt att diasporaecklesiologin hanterar det föränderliga så att varken 

                               
799 Ibid., 77. 
800 Ibid., 81. Brodd använder varken handlingar, praktiker eller processer utan ”strukturer”. 
Han förklarar sin användning: ”Begreppet är stulet från vad som med en vag terminologi 
brukar kallas strukturalism. Det betyder i det här fallet att kyrkan ses som en struktur som 
består av en mängd delar eller substrukturer som på många sätt är förenade med varandra så 
att delarna bestäms i stället av helheten. Kyrkan ses som en helhetsstruktur med olika sub-
strukturer eller delstrukturer.” 
801 Ibid., 86. 
802 Ideström, Lokal kyrklig identitet, 39. 
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den mänskliga eller gudomliga sidan i frälsningen går förlorad. Den troende 
gemenskapen kan inte definieras av ett löftesord eller sakramentala hand-
lingar, men inte heller enbart av den mänskliga gemenskapen som social 
kropp. 

Yoders diasporateologi kan förstås som ett sätt att just hantera motsatsen 
mellan det mänskliga och det gudomliga. Det vill säga inte låta alla hand-
lingar bli definierande eller att spela ut människan som enbart passivt mot-
tagande av sakramentens nåd. De fem sociala processerna kombinerar både 
det gudomliga och det mänskliga. De är sociala processer som på samma 
gång är vanliga mänskliga handlingar och processer som Gud handlar ”i, 
med och under”. Han benämner dem därför på vissa ställen ”incarnational 
processes”.803  

Jesus thereby mandated a specific human activity, describing in some detail 
how it should proceed. God would at the same time be acting ”’in, with, and 
under” that human activity. When human and divine activity coincide in this 
way, that is what some denominations call a sacrament.804 

Yoders beskrivning av den troende gemenskapen som sociala processer gör 
att kyrkan som Kristi kropp varken essentialiseras eller bara blir mänskliga 
processer. Poängen är att handlingarna som helt vanliga mänskliga processer 
relaterar till omvändelsens telos och genom detta blir de också gudomliga 
handlingar. Detta telos förvaltas och upprätthålls i den troende 
gemenskapens tillbedjan. ”Worship is the communal cultivation of an alter-
native construction of society and of history.”805 Det är alltså varken det 
uttalade löftet eller en sakramentalitet utan telos som utgör referenspunkt i 
tillvaron för den troende gemenskapens tillbedjan. ”For the radical Protestant 
there will always be a canon within the canon: namely, that recorded experi-
ence of practical moral reasoning in genuine human form that bears the 
name of Jesus.”806 Den troende gemenskapens sociala processer konstitueras 
därmed av vad Yoder benämner ett ”reaching back phenomenon”.807 Det är 
således själva processen när den troende gemenskapen hela tiden relaterar 
till telos som konstituerar den sociala kroppen. Han beskriver det som en 
”community-building story”.808 Den troende gemenskapen är alltså precis 
som hos både Brodd och Norheim en del av försoningen i samhället, men är 
det utan att göra en skillnad mellan det gudomliga och det mänskliga. 

It was the sociological prerequisite for forming in the midst of the world a 
community of nonconformists whose culture and character cultivate an alter-

                               
803 Yoder, The royal priesthood, 373. 
804 Yoder, Body politics, 1. 
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806 Ibid., 37. 
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808 Ibid., 55. 
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native construction of the community’s history. That community is different 
from the surrounding community […] because of the allegiance they confess 
to Jesus as Lord, over against other lords.809 

Detta innebär att den troende gemenskapen ”for Jesus sake do ordinary soci-
al things differently”.810 Handlingar som genom relationen till telos blir in-
karnatoriska. Det är inte bara Jesu död som spelar roll enligt Yoder utan 
också det liv som orsakade hans död. Processerna har därför implikationer 
på vilken moral som Jesus möjliggör. Genom att delta i dessa processer sätts 
den enskilda människan i relation till den historiske Jesus. Det är i den bety-
delsen som de är sakramentala och på samma gång moraliskt normerande.  

Problemet på 50-talet var inte att intentionen var fel utan snarare att telos 
byttes ut. Det handlade inte heller om att man slutade tala om omvändelse 
utan att omvändelse och moral blev oberoende av varandra. Förståelsen av 
omvändelsen blev förändrad och moralen styrdes av andra kriterier. Junior-
föreningen samlades inte längre för att förkunna omvändelse eller samtala 
om vad det kristna livet innebar utan för hobbyverksamhet och friluftsliv. 
Telos relaterade till något annat än det som omvändelsen relaterade till. Yo-
der, precis som det skedde i baptistförsamlingen i Asker, betonar samtalen 
där konkreta frågor relateras till den bibliska berättelsen inom ramen för den 
troende gemenskapens strävan efter att förstå vad det innebär att leva som 
kristen.811 Det är varken intentionen hos den enskilde eller en transcendent 
motivering utan den historiske Jesus, som han framställs i den bibliska berät-
telsen, som utgör referenspunkt utanför den enskilde och gemenskapen.812 

Ett diasporateologiskt perspektiv betonar alltså betydelsen av överlåtelsen 
till den troende gemenskapen som social kropp. Det unika består varken i en 
bättre moral eller speciella praktiker utan i handlingarnas referenspunkt. I 
Yoders teologi benämns det tillbedjan eftersom det refererar till Jesu liv, död 
och uppståndelse. Det innebär att hela den troende gemenskapens liv syftar 
till att genom de sociala processerna relatera sitt liv i samhället till Jesus och 
genom dessa kontinuerligt pröva gemenskapens trofasthet. Målet är inte den 
perfekta gemenskapen utan deltagandet i de sociala processerna.  

Diasporaecklesiologisk närvaro i samhället 
Den teologi som Yoder företräder har ifrågasatts av flera olika skäl. Det 
gäller inte minst relationen till samhället. Vissa har kallat teologin ”ecclesial 
ethics” och tvivlat på vad ett så starkt framhållande av kyrkan kan ha för 
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810 Yoder, Body politics, 75. 
811 Se ovan s 166. 
812 Finger, A contemporary Anabaptist theology, 60–62. 
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betydelse i ett alltmer mångkulturellt samhälle.813 Den starka tonvikten på 
den egna kollektiva identiteten kan uppfattas som en ovilja att delta i sam-
hällets angelägenheter av rädsla för att identiteten ska korrumperas. Samma 
föreställning antas också kunna leda till ovilja att delta i de kompromisser 
som det innebär att leva i ett mångkulturellt demokratiskt samhälle. Alterna-
tiven har då ofta framställts som att antingen dra sig undan eller bygga en 
nation på kristna värderingar.  

Det är Yoders utgångspunkt i den radikalreformatoriska teologin som 
uppfattas som problematisk. Traditionellt har den teologin beskrivits som ett 
avståndstagande från världen och överheten. Den uppfattningen har inte 
minst Richard Niebuhrs inflytelserika bok Christ and Culture bidragit till.814 
Idag kan ett sådant avståndstagande verka än mer bekymmersamt eftersom 
överheten inte längre endast identifieras med svärdets funktion utan också 
med välfärdstjänster. Tjänster som den kristna kyrkan i flera fall varit med 
att introducera i samhället genom historien.815 

Relationen mellan en ecklesiologi byggd på en diasporateologi och sam-
hället ska också ställas i förhållande till att Yoder menar att kunskapen om 
Guds handlande i historien inte är omedelbart tillgänglig genom allmänna 
rationella argument eller antaganden utan enbart genom doxologisk kunskap. 
Det är utifrån den kunskapen som den troende gemenskapen ska handla i 
samhället. 

Christian discipleship is derived from faith in Christ; it is therefore not some-
thing we could transpose without ”mediation” or ”translation” to the social 
structures not derived from faith. That is the partial truth of Luther’s saying 
that ”you cannot rule the world by the gospel. ” Luther thought this meant 
that we must look for another kind of ”political”’ guidance, other than the 
gospel, with which to rule the world. The simpler view would be that we can 
serve the world but are not called to rule it.816 

I detta citat uttrycks centrum i Yoders diasporateologi om förhållandet mel-
lan kyrka och samhälle. Den troende gemenskapen ska tjäna samhället men 
inte styra det. Bidraget kan alltså inte vara att ta ansvar för att styra historien 
och på så sätt försöka ta kontrollen över konsekvenserna utan att som ge-
menskap synliggöra Guds handlande i världen, men utan att monopolisera 
Gud.  

Detta kan verka omöjligt att kombinera – både en stark betoning på en 
kollektiv identitet och samtidigt ett bidrag till samhället. Den amerikanske 

                               
813 Bourne, ”Witness, democracy and civil society: Reflections on John Howard Yoder’s 
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816 Yoder, Body politics, 74. 
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statsvetaren Romand Coles konstaterar att det beror på vilket tolkningsmöns-
ter som styr läsningen av Yoder. 

If one reads Yoder through the lens of a Troeltsch, or a Niebuhr, or a Rawls, 
one will find only a ”sectarian” who offers nothing valuable for developing 
potent resistance to evil in the wider society, nor for engaging with receptive 
generosity those from deeply different traditions or fragments of traditions. If 
one reads Yoder through the lens of, say, a MacIntyre, one will do better, but 
perhaps still miss a lot. Beyond these crafted misreadings there are other pos-
sibilities.817 

Coles skriver som en radikaldemokrat och det är utifrån det perspektivet jag 
kommer att pröva Yoders diasporaecklesiologi i relation till samhällsenga-
gemang.818 Jag kommer att göra det genom att först beskriva vilken teologisk 
syn på samhället som impliceras och tentativt visa hur det kan förstås i rela-
tion till Chantal Mouffes agonistiska pluralism. Till sist kommer jag att an-
knyta till den engelske teologen Richard Bourne och Coles. Bourne utgår 
från vad han benämner ett ”exilmedborgarskap” (exilic citizenship) eftersom 
det varken har makten över historien eller samhället. Coles har med ut-
gångspunkt i ett radikaldemokratiskt perspektiv beskrivit hur Yoders sociala 
processer kan fungera som exempel på ”oskyddade dialoger” (vulnerable 
dialogues) mellan olika kollektiva identiteter.819  

Diasporaecklesiologisk syn på samhället 
Min analys av MB:s tal om kristen ungdom har visat att viljan att skapa ge-
mensamma moraliska övertygelser i välfärdssamhället är stark. I folkhemmet 
användes föreningar till vad Hans-Erik Olsson kallade för uppfostran som 
ideologi.820 Förutsättningen för det var att det fanns en gemensam grund för 
fostran och att föreningarna var villiga att bli samhällets verktyg för att 
åstadkomma det. De framträdde inte som förespråkare för egna ideologier i 
samhället.  

Viljan att skapa gemensamma hållningar i ett samhälle är inte på något 
sätt ny. Tvärtom är det en drivkraft som framträtt på många olika sätt genom 
historien. I västerlandet har det ofta skett genom att använda den kristna 
kyrkan som sammanhållande ideologiskt och moraliskt kitt. Det är detta som 
Yoder benämner konstantinism. Teologiskt är det enligt Yoder problematiskt 

                               
817 Coles, ”The wild patience of John Howard Yoder: ’Outsiders’ and the ’otherness of the 
Church’”, 306. 
818 Ibid. 
819 Jag väljer att översätta vulnerable med ”oskyddade” i stället för exempelvis sårbar efter-
som jag inte vill dölja riskmomentet som ligger i dialogen. Risken är att den egna identiteten 
överges och andra kollektiva identiteters idéer blir dominerande, men isolation är inte ett 
alternativ och därför är dialogen alltid oskyddad.  
820 Se ovan s 75–80. 
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av två skäl. För det första är strävan att skapa enhetlighet ett sätt att försöka 
åstadkomma den enighet som bara Gud kan göra möjlig. För det andra hind-
rar det människor från att inte vara kristna. Människor i ett samhälle tvingas 
genom kulturella föreställningar eller lagar in i en kristen moral utan relation 
till omvändelse. Det som Gud gör möjligt i Jesus försöker ett samhälle skapa 
genom olika former av disciplineringar.  

I kontrast till strävan efter enhetlighet förutsätter diasporaecklesiologin att 
samhället är pluralistiskt. I Yoders diasporateologiska perspektiv handlar det 
om maktförhållanden. Olika maktsfärer formar olika kollektiva identiteter 
eftersom de relaterar till olika sociala praktiker, men den mångfald som eta-
bleras genom detta innebär inte en normativ pluralism. Det pluralistiska är 
inte något gott i sig själv utan snarare en konsekvens av människans histo-
riska och sociala situation. Det är en de facto pluralism i samhället som man 
ofta har försökt dölja genom olika föreställningar och arrangemang av dem 
som har den kulturella eller lagliga makten.  

Demokrati är en metod att hantera olikheter och pluralism. Samtidigt har 
demokratiska samhällen idag problem att hantera minoritetsgrupper som 
framträder med tydliga kollektiva identiteter. Den belgiska statsvetaren 
Chantal Mouffe menar att det beror på att de demokratiska teorier som do-
minerar idag inte gör det samhälleliga maktspelet rättvisa. Hon riktar speci-
ellt kritik mot den deliberativa teorin som påverkats av liberala tänkare.821 
Mouffe är intressant för denna studie dels eftersom hon i sin agonistiska 
teori jobbar med passionernas betydelse, dels för sin betoning av kollektiv 
identitet. Det är mot bakgrund av dessa som Mouffe riktar kritik mot den 
liberala deliberativa modellen. Den har två grundläggande problem enligt 
henne. Den är för det första alltför rationell och för det andra förutsätter den 
en metodologisk individualism.  

I den mån som det liberala tänkandet bekänner sig till individualismen och 
rationalismen är dess blindhet inför den antagonistiska dimensionen av det 
politiska alltså inte enbart ett empiriskt förbiseende utan ett konstitutivt till-
kortakommande.822 

Det konstitutiva tillkortakommandet innebär att den grundläggande distink-
tionen mellan ”politiken” och ”det politiska” inte upprätthålls.823 Politiken 
refererar hos Mouffe till arrangemang och institutioner som skapar ordning i 
mänsklig samlevnad. Det är det politiska som är det intressanta i relation till 

                               
821 Hennes kritik mot den deliberativa modellen har naturligtvis varit föremål för kritik. Det 
har också inom den deliberativa modellen utvecklats alternativ till en agonistisk teori som de 
menar adresserar problemet med det rationalistiska och individualismen på ett bättre sätt än 
Mouffe. Se exempelvis Knops, ”Debate: Agonism as deliberation – On Mouffe’s theory of 
democracy”; Dryzek, ”Deliberative democracy in divided societies: Alternatives to Agonism 
and Analgesia.”  
822 Mouffe, Om det politiska, 20. 
823 Ibid., 17–18; Mouffe, The democratic paradox, 100. 
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diasporaecklesiologin. Det politiska handlar om den antagonistiska kamp 
som alla samhällen kännetecknas av enligt Mouffe. Hon beskriver kampen 
som antagonistisk eftersom människans existens kännetecknas av strävan 
efter identifikation.824 Identifikationen handlar inte primärt om rationella 
överväganden utan om en kamp mellan affektioner. Det politiska är med 
andra ord en antagonistisk kamp mellan makter som talar till människans 
affektioner.825 Det är en kamp som inte bara innebär rationella överväganden 
utan en kamp mellan kollektiva makter och olika identifikationsmöjligheter. 
Det är denna kamp som politiken måste hantera.  

Det centrala i den deliberativa demokratin är det rationella resonemanget 
mellan individer. Syftet är att genom rationella resonemang komma överens 
och det är individer som skall göra det.826 Om den deliberativa demokratin 
uppfattas så menar Mouffe att den inte tar hänsyn till den politiska affektio-
nen. Affektionerna handlar om tillknytning till kollektiva identiteter och den 
deliberativa demokratin kan därför inte hantera konflikter mellan kollektiva 
identiteter eftersom det rationella och det individuella är konstitutivt.  

Den agonistiska demokratin handlar i kontrast till detta om att hantera 
grundläggande skillnader mellan kollektiva identiteter utan att omintetgöra 
dem. 

The novelty of democratic politics is not the overcoming of this us/them op-
position – which is an impossibility – but the different way in which it is es-
tablished. The crucial issue is to establish this us/them discrimination in a 
way that is compatible with pluralist society.827 

Mouffe hävdar att ett pluralistiskt samhälle förutsätter skilda kollektiva iden-
titeter och därmed ett vi och ett dem. Det ligger en underliggande antago-
nism bakom identifikationen av vi och dem som måste omvandlas till en 
agonistisk konfrontation för att samhället skall kunna leva med radikala 
skillnader.  

Vad som står på spel i den agonistiska kampen är däremot själva den makt-
konfiguration kring vilket ett givet samhälle är strukturerat: det är en kamp 
mellan motsatta projekt för hegemoni som aldrig kan förlikas på rationell 
väg.828 

                               
824 Mouffe, Om det politiska, 34. 
825 Ibid., 32–35. 
826 Brommesson och Friberg-Fernros citerar John Worleys definition på deliberativa demokra-
ter som personer som ”betonar idealet att åstadkomma en överenskommelse, baserad på för-
nuft, mellan fria och jämlika medborgare och som på så sätt främjar politiska beslut baserade 
på offentlig deliberation”. Brommesson och Friberg-Fernros, Bortom den sekulära staten, 77. 
Det intressanta här är betoningen av det förnuftiga.  
827 Mouffe, The democratic paradox, 101. 
828 Mouffe, Om det politiska, 28. 
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De kollektiva identiteterna strävar efter att ha kontrollen över samhället, men 
har motsatta idéer och praktiker om vad det innebär. Poängen i en agonistisk 
modell är att det inte går att komma bortom hegemonin och att den domine-
rande makten ifrågasätts av andra kollektiva identiteter.  

Mouffe menar att det förutsätter att andra kollektiva identiteter erkänns 
som radikalt annorlunda, men inte som fiender som ska förgöras utan som 
motståndare som förvandlas till legitima fiender. Legitimeringen betyder att 
de grundläggande principerna för agonistisk konfrontation erkänns.829 Den 
konsensus, det gemensamma, som trots allt behövs för att en agonistisk 
kamp ska kunna etableras benämner hon därför som en ”conflictual consen-
sus”.830 Alla samhällen har behov av vissa grundläggande etisk-politiska 
principer, men samhällets kollektiva identiteter tolkar dessa på olika sätt. Det 
är näst intill omöjligt att komma överens eftersom principerna utgår från 
olika och motsatta tolkningar.831 Syftet är därför inte att komma överens om 
exakt vad de grundläggande värdena innebär utan hur kampen mellan olika 
kollektiva identiteter ska hanteras på ett fredligt sätt. Det är denna kamp som 
är ”det politiska” och som ”politiken” ska hantera genom arrangemang och 
institutioner. ”Politics aims at the creation of unity in a context of conflict 
and diversity; it is always concerned with the creation of an ’us’ by the de-
termination of a ’them’.”832 Det är betoningen av de kollektiva identiteternas 
relation till affektioner och identitet, samt erkännandet av den radikala skill-
naden mellan olika kollektiva identiteter som gör Mouffes teori om agonis-
tisk demokrati så intressant. Den påminner i hög utsträckning om den     
diasporateologi som jag beskrivit med bakgrund hos Yoder och utvecklad 
med affektionerna.  

Den personliga omvändelsen betyder tillgång till en ny kollektiv identitet 
där kunskapen om världen förändras och kan medföra en affektiv konflikt 
som har sin utgångspunkt i olika telos. Det vi som skapas konstitueras av 
relationen till ett specifikt telos, men utan att beskriva de med andra telos 
som fiender utan snarare som agonistiska motståndare. Den skillnad som 
omvändelsen implicerar gör att det inte är möjligt att komma överens. Strä-
van efter att komma överens om en gemensam grund har jag beskrivit som 
konstantinsk moralkonservatism och anpassning. Om Mouffes perspektiv 
antas får det följden att den troende gemenskapen deltar i samhällets agonis-
tiska kamp med sin egen kollektiva identitet utan att först söka det gemen-
samma. Syftet med kampen är inte att komma överens utan att erkänna fien-
den som en legitim motståndare och därför samtala. Diasporaecklesiologin 
kan inte utgå från en gemensam grund eftersom omvändelsen innebär en 
radikal skillnad.  

                               
829 Ibid., 55. 
830 Mouffe, The democratic paradox, 103. 
831 De tillfällen man kommer överens beskriver hon som ”conversion”. Ibid., 102. 
832 Ibid., 101. 
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Den syn på samhället som diasporaecklesiologin implicerar kan alltså lik-
nas med den agonistiska demokratin som Mouffe förespråkar. Det demokra-
tiska samhället är en plats där legitima motståndare kämpar med varandra 
utan att behöva postulera ett gemensamt vi. Samhället består av en mängd 
olika kollektiva identiteter som ska samsas utan att omintetgöra varandra, 
men hur kan detta se ut givet Yoders betoning av den troende gemenskapens 
sociala processer och behovet av flerspråkighet? Det är här som Richard 
Bournes och Romand Coles perspektiv kommer in.  

Exilens oskyddade engagemang 
Om samhället föreställs som en plats där det inte finns ett gemensamt vi utan 
ett antal kollektiva identiteter så följer att det inte finns någon enhetlighet. 
Detta kan alltså förstås med hjälp av ett konfliktperspektiv, som i Mouffes 
agonistiska demokratimodell, men kan också begrundas teologiskt utifrån 
den personliga omvändelsen. Hur ska interaktionen och engagemanget i 
samhället underbyggas om det inte utgår från något gemensamt som alla 
delar? Richard Bourne har utifrån Yoder utvecklat detta med hjälp av be-
greppet ”exile citizenship”. Kombinationen av dessa två termer kan tyckas 
motsägelsefull eftersom medborgarskap ofta uppfattas som en subjekts-
position i relation till nation och därför något som är motsatsen till exil. Men 
i Bournes teologi syftar det i stället på en djup delaktighet i civilsamhället 
som troende gemenskap på grund av en annan identitetsposition.833 

Utgångspunkten för exilmedborgarskap är föreställningen om att Gud styr 
historien. Bourne beskriver därför exilen både som en normativ position för 
kyrkan och en välsignelse.834 Den troende gemenskapen förutsätter att Gud 
har kontrollen och makten. Bourne förstår ”exil” som frånvaron av makt 
över platsen, historien eller sin egen identitet.835 Det innebär att engage-
manget i samhället utgår från att den troende gemenskapen inte har ansvar 
för historiens konsekvenser eller det politiska maktspelet. De ska därför inte 
ta på sig det konstantinska ansvaret att styra historien åt rätt håll. Engage-
manget grundar sig snarare på att vara trogen mot det telos, den doxologiska 
kunskapen, mitt i samhället oavsett resultat.  

Diasporaecklesiologin utgår från vad som skulle kunna beskrivas som en 
kvalitativ minoritet. Att den är kvalitativ betyder att den inte är beroende av 
att vara i faktisk minoritet. Det är inte storleken som är avgörande utan per-
spektivet. Det behöver inte heller utesluta partipolitiskt engagemang. Yoder 
anknyter på den sista punkten till kväkaren William Penn i 1600-talets Penn-
sylvania. Som ledande politiker genomförde han inte en radikal revolution, 

                               
833 Bourne, ”Witness, democracy and civil society: Reflections on John Howard Yoder’s 
exilic ecclesiology”, 202. 
834 Ibid., 202–207. 
835 Se ovan s 30.  
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men hanterade frågorna i samtiden med utgångspunkt i ett annat perspektiv 
och fick därför andra politiska följder. Penn lät exempelvis urbefolkningen 
få betalt för landet efter gemensamma förhandlingar, han motiverade      
religionsfrihet av teologiska skäl och inte av pragmatiska, humaniserade 
lagar och straff, arbetade snabbare än andra för allmän rösträtt, inklusive 
utvidgade rättigheter för kvinnor, skapade de första offentliga skolorna och 
utmanade slaveriet.836 Poängen med en kvalitativ minoritet är att perspektivet 
formas av ett telos som inte omfattas av alla eller är normerande för andra, 
men som i ett allmänpolitiskt perspektiv kan innebära att också tala för andra 
som inte omfattar samma tro. I Penns fall handlade det om att utöka rättig-
heterna för alla människor. Att utgå ifrån kvalitativ minoritet när man arbetar 
partipolitiskt kan innebära att nya perspektiv introduceras i det offentliga 
samtalet som annars inte hade blivit tillgängliga. 

Diasporaecklesiologin utgår från en samhällsposition som inte bygger på 
officiell eller legitimerad makt. Den kvalitativa minoriteten innebär att enga-
gemanget riktas åt de konkreta frågorna och människorna, snarare än ansvar 
för en samhällelig enhet. Den troende gemenskapen kan göra allt för staden 
genom att sätta igång vad Yoder benämner som pilotprojekt.837 Dessa pilot-
projekt utgår från relationen till omvändelsens telos och kan därför också 
betecknas som ”modeling mission” i samhället.838 Den troende gemen-
skapens förutsätter inte att de är lönsamma eller nyttiga i samhällets ögon, 
eftersom syftet handlar om att vara trogen mot sitt telos. Vilka projekt de tar 
sig an formas dels av det normerande telos, dels av de behov som finns i 
samhället. Detta betyder att diasporaecklesiologin förutsätter en förtrogenhet 
med den omgivande kulturen. Den uttrycker inte bara exil utan också med-
borgarskap, det vill säga förankring och relation till samhället. Det behöver 
naturligtvis inte vara unika projekt eller radikalt annorlunda, men det är pro-
jekt som utförs oavsett vinning eller bekräftelse från samhället. Arne Ras-
musson har visat hur detta har skett vid flera tillfällen i historien. Han visar 
exempelvis hur frikyrkans sätt att praktisera församlingsliv bidrog till det 
demokratiska samhällets inträde i Sverige.  

Most of these Christians did not think that they were part of an historical 
democratic project, or the Enlightenment project. They just practiced what 
they thought was a truthful Christian practice. But it did influence the ’wider’ 
society; the practice was taken up by others, and it has shaped how we now 
think.839 

Jag har i ett annat sammanhang exemplifierat detta med det stora engage-
mang som frikyrkor har i relation till invandrare religiös bakgrund. Engage-

                               
836 Yoder, The Jewish-Christian schism revisited, 173. 
837 Yoder, The priestly kingdom, 92; Yoder, The royal priesthood, 206. 
838 Yoder, The priestly kingdom, 92. 
839 Rasmusson, ”The Church as a ’creative minority’”, 82.  
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manget grundar sig på konkreta behov hos människor i en mycket utsatt 
situation. Ett sådant engagemang tenderar snarast att tala emot ett ansvar för 
samhället som helhet, men är inte desto mindre uttryck för en medveten re-
flektion och affektion som både grundar sig på en förståelse av kulturen och 
en trofasthet grundad på ett annat telos.840 

Yoder kontrasterar detta synsätt mot uppfattningen om den troende ge-
menskapen som samhällets samvete eller kaplan. Ett perspektiv som förut-
sätter att de politiska makterna styr världen och historien. Det vill säga ett 
konstantinskt perspektiv. ”The church is thus not chaplain or priest to the 
powers running the world: she is called to be a microcosm of the wider soci-
ety, not only as an idea, but also in her function.”841 Yoder hävdar att om 
kyrkan kan visa att projekt fungerar i en mindre gemenskap är det också 
möjligt att tänka sig dem i ett större sammanhang. Det är inte trots att den 
troende gemenskapen är en minoritet som den har möjlighet att bidra till 
samhället, snarare på grund av det. Bidraget utgår från en kollektiv identitet 
som inte alla delar och kan därför visa alternativa, och eventuellt bättre, lös-
ningar på samhällsutmaningar.  

Rabbinen Jonathan Sacks har visat att något liknande har gällt för det ju-
diska folket i diasporan. Det var genom konkreta kulturella praktiker och 
teologiska förändringar som det judiska folket både bevarade sin kollektiva 
identitet och på samma gång bidrog till det omgivande samhället. Precis som 
Yoder använder Sacks texten från Jeremia 29 om den babyloniska exilen 
som tecken på en förändrad hållning. De teologiska förändringarna handlade 
om att Guds makt och suveränitet frikopplades från föreställningen om   
landet.842 Den judiska identiteten var inte längre beroende av en judisk nation 
eller makten över ett landområde. Det handlar naturligtvis inte om en     
oförändrad identitet snarare en behållen identitet just genom att den omska-
pats.  

So you can be a minority, living in a country whose religion, culture, and le-
gal system are not your own, and yet sustain your identity, live your faith, 
and contribute to the common good, exactly as Jeremiah said. It isn’t easy. It 
demands a complex finessing of identities. It involves a willingness to live in 
a state of cognitive dissonance. It isn’t for the fainthearted. But it is creati-
ve.843 

Det är just genom brytningen mellan en kollektiv identitet (judisk eller 
kristen) och det omgivande samhället som nya kreativa lösningar på utma-
ningar i samhället uppstår. Samhällets enhetlighet är Guds ansvar och     
förutsätter den teologiska föreställningen att Gud styr historien genom för-
                               
840 Wenell, ”Religion som politisk resurs.” 
841 Yoder, The priestly kingdom, 92. 
842 Sacks, ”On creative minorities”, 4. Jfr också hur Boyarin och Boyarin förstår den judiska 
diasporan, se ovan s 30.  
843 Ibid., 5. 
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synen. Exilperspektivet betyder att engagemanget i samhället är oskyddat för 
den troende gemenskapen. Det är oskyddat i betydelsen att den egna identi-
teten riskeras. Engagemanget i historien är, kort sagt, oskyddat eftersom 
historien är kontingent och det är Gud som styr historien. Detta leder över 
till det som Romand Coles har beskrivit som ”oskyddade dialoger” (vulne-
rable dialogues). 

Coles menar att det unika med den troende gemenskapen förstådd diaspo-
raecklesiologiskt ligger i att den kännetecknas av oskyddade dialoger med 
utomstående.844 Det finns inget i de sociala processerna som garanterar en 
bibehållen eller oförändrad kollektiv identitet, den är alltid hotad och under 
omförhandling. Den är så att säga alltid en generation från att dö ut. Precis 
som Boyarins menade att den judiska identiteten var kontingent handlar  
diasporaecklesiologin om en medvetenhet om att den egna kollektiva identi-
tetens gestaltning är icke-nödvändig.845 Om de strävar efter att ta kontrollen 
över interaktionen för att säkra sin identitet innebär det enligt Coles att de 
ger upp det unika ”and assimilates to the violence to the world”.846 Poängen 
ligger i att vägra delta på de premisser som makterna har satt upp för delta-
gande. Våldet i detta sammanhang står för tvånget att styra dialogen som ett 
uttryck för en vilja att ta kontrollen över utgången av den och minimera ut-
sattheten.  

Det är inkarnationen som anger förutsättningen för de oskyddade dialo-
gerna. Jesus, som inkarnerade Gud, är exemplet på vad det betyder att utsät-
tas för de potentiella risker som interaktion med världen innebär. Det kan 
både medföra frestelser att ta kontroll och att utsättas för förföljelse, men det 
finns inget alternativ eftersom Jesus som människa är mönsterbilden för vad 
det betyder att vara trofast mot telos.847 ”For Yoder, what might endure, is a 
community of vulnerable dialogic practices responsive to Jesus; one that 
might allow truth to manifest itself ever anew in the specificities of historical 
encounter and discernment.”848 Coles menar att trots att de sociala processer-
na syftar till att avgöra Guds vilja garanterar de inte tillgången till Guds vilja 
eller handlande i världen. ”[T]hough God’s providence requires visible dia-
logical church bodies in action, it is infinitely bigger, and ambiguously more 
than the visible body at any point in time.”849 Guds handlande i världen är 
större än den troende gemenskapen, det vill säga Gud handlar också där på 
ett som varken kyrkan eller makten har kontroll på. Det fråntar emellertid 

                               
844 Coles, ”The wild patience of John Howard Yoder: ’Outsiders’ and the ’otherness of the 
Church’”, 307. 
845 Se ovan s 30. 
846 Coles, ”The wild patience of John Howard Yoder: ’Outsiders’ and the ’otherness of the 
Church’”, 307. 
847 Ibid., 310. 
848 Ibid., 311. 
849 Ibid., 321. 
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inte den troende gemenskapen uppdraget att vara ett tecken på Guds synliga 
handlande.  

Poängen med de oskyddade dialogerna är att de inte syftar till något annat 
än vad de är i sig själva. Telos är som Smith konstaterade inkluderat i själva 
handlingen. De sociala processerna är, som tidigare visats, dialogiska till sin 
karaktär och på samma gång konstituerande för den troende gemenskapen.850 
Yoder beskriver kyrkan som en gemenskap där pluralism hanteras på ett 
annat sätt som är troget försoningen som medel och mål. Det är alltså pro-
cesserna i sig själva som är kyrkans bidrag till samhället. Det dialogiska 
utgörs, som tidigare konstaterats, av ett samtal mellan dem som ingår i den 
sociala kroppen såväl som med andra kollektiva identiteter i samhället. Dia-
logerna bör utövas på ett sätt som gör att telos blir synligt i samhället efter-
som det är i och genom dessa som försoningen gestaltas.  

The church as a network of complementary charismata is a laboratory of so-
cial pluralism. The church as educational community is a nurturing ground 
for countercultural values. The church as community of forgiveness is a lived 
alternative to a society structured around retributive sanctions.851 

De sociala processerna blir i samhället ett tecken på vad försoning genom 
Jesus betyder och vad den konkret innebär. I den meningen kan det beskrivas 
som exempel på vad Mouffes agonistiska demokrati syftar till. Den troende 
gemenskapen bör utifrån en diasporaecklesiologi vägra handskas med kon-
flikter i och utanför sin egen gemenskap utifrån de premisser som makterna 
har satt upp, samtidigt som de utgår ifrån att konflikterna är reella.852  

För Yoder handlar diasporaecklesiologin inte om plötslig revolution eller 
snabba förändringar utan om att de sociala processerna praktiseras på ett 
sådant sätt att de tydliggör vad följden av ett kristet telos blir för livet som 
människa. De sociala processerna kan aldrig bevisa tron eller slutligen upp-
rätta Guds vilja i samhället. Men de kan vara tecken på vad de goda nyheter-
na betyder också som en social och politisk möjlighet. ”They are not ways to 
administer the world; they are modes of vulnerable but also provocative, 
creative presence in its midst. That is the primordial way in which they 
transform the world.”853 De oskyddad dialogerna riskerar att gå förlorade om 
den ena sidan av exilmedborgarskapet överbetonas eller underbetonas. Om 
inte exilen, i betydelsen relationen till ett annat telos, hålls kvar har den tro-
ende gemenskapen inte något nytt att bidra med, men inte heller om med-
borgarskapet underbetonas eftersom den troende gemenskapen inte kan veta 
hur och vad telos innebär i den kontext som den lever i. Risken är att den 
troende gemenskapen antingen talar på ett sätt som inte är försonande nyhe-

                               
850 Se ovan s 142–148. 
851 Yoder, For the nations, 189. 
852 Se ovan s 152–154. 
853Yoder, The royal priesthood, 373. 
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ter eller att den uttrycker något som redan samhället i sig själv vet. Som Yo-
der drastiskt uttrycker det: ”Me too is no message.”854 Det teologiska priset 
för en diasporaecklesiologi handlar om den osäkerhet det innebär att definie-
ras av oskyddade dialoger som av nödvändighet inte kan ha en given utgång. 
Den troende gemenskapen kan inte ta sin kollektiva identitet för givet, inte 
heller betrakta den som fastslagen en gång för alla. I ett diasporaecklesiolo-
giskt perspektiv är dessa fredliga och oskyddade dialoger den troende ge-
menskapens viktigaste bidrag i ett mångkulturellt och pluralistiskt samhälle.  

                               
854Yoder, ”What do you say to another world”. 



 231

8. Diasporaecklesiologi i ett mångkulturellt 
samhälle 

Frågan om religionens förhållande till samhället dyker gång på gång upp i 
den allmänna debatten. Inte minst i diskussionen kring olika former av fun-
damentalistiska rörelser. Lösningen på de religiösa fundamentalisternas pro-
blem framställs ofta så att de borde sekulariseras och lämna sin övertygelse. 
Idéhistorikern och islamforskaren Mohammad Fazlhashemi visar att det 
finns två problem med den lösningen.855 För det första förutsätts att religion 
är ett enhetligt fenomen. Det antas finnas en sorts muslimer, en sorts kristna 
och i förlängningen en sorts religion när det i själva verket tycks mer rimligt 
att tala om en mängd olika former av islamisk, kristen – eller för den delen 
ateistisk – ideologi. För det andra förutsätts att det på ett eller annat sätt är 
möjligt för religiösa människor att lägga sin religion åt sidan, för att istället 
söka sig in mot mer allmänt accepterade västerländska värderingar. Proble-
met är åter att religion i de allra flesta fall utgör en integrerad del av männi-
skors liv. Religionen är helt enkelt en självklar del av det offentliga livet för 
de flesta religiösa människor. Fazlhashemi menar därför att diskussionen 
kring religion måste vara öppen för en teologisk debatt. I islams fall kan det 
handla om att uppmärksamma de rörelser som betonar rationalitetens centra-
la plats i det islamiska teologiska arbetet. Men poängen är framförallt att den 
religiösa tron inte är entydig och att man behöver ta debatten kring vad som 
är teologiskt rimligt och orimligt också i det offentliga samtalet. 

Föreliggande avhandling kan betraktas som ett bidrag till en teologisk 
diskussion om religiösa gruppers förutsättningar att i ett mångkulturellt sam-
hälle formulera en tro som står i spänningsförhållande till majoritetskultu-
rens uppfattningar och värderingar. Avhandlingen behandlar möjligheten för 
religiösa grupper att själva forma och omforma sin identitet i mötet med den 
omgivande kontexten liksom förutsättningarna för att bidra till ett gott sam-
hälle. Undersökningen har styrts av frågeställningen: vilka teologiska före-
ställningar möjliggör konstruktionen av en kristen kollektiv minoritets-
identitet i förhållande till majoritetssamhället, speciellt med avseende på en 
teologi som vill bidra till att bygga ett gott samhälle. Undersökningen har 
begränsats till en kristen rörelse som ser sig själv som annorlunda än andra 

                               
855 http://www.svd.se/muslimer-terrorns-skarpaste-kritiker/om/kultur:under-strecket (åtkomst 
150804). 
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grupper men likväl vill ta stort ansvar för samhället. Avhandlingen visar att 
det är svårt att upprätthålla kollektiva gruppidentiteter i ett samhälle som 
utgår från föreställningen om en gemensam grund. Det har inte minst visat 
sig när det handlar om en kristen minoritet i ett samhället präglat av en kris-
ten referensram. I det västerländska samhället är det således svårt för religiö-
sa grupper att upprätthålla en alternativ kristen kollektiv identitet.  

För att få syn på vad dessa problem bestod i och hur en alternativ kollek-
tiv identitet skulle kunna konstrueras teologiskt – kongenial med en frikyrk-
lig tradition – lyftes ett diasporateologiskt perspektiv in. En viktig kompo-
nent i en frikyrklig identitet är föreställningen om omvändelsen som en per-
sonlig erfarenhet. Granskningen utifrån det diasporateologiska perspektivet 
har visat att om den personliga omvändelsen framförallt förknippas med en 
daterbar och emotionell upplevelse kompliceras fasthållandet mellan en kol-
lektiv identitet och kyrkans bidrag till samhället. Den emotionella omvändel-
sen tycks i materialet åtminstone delvis förutsätta att samhället redan är for-
mat av en kristen referensram i form av kulturella värderingar och moraliska 
föreställningar. Den kristna kulturen behövs helt enkelt både för att motivera 
till omvändelse och förnyelse, samt ange ramar för det moraliska liv som 
omvändelsen syftar till. Trots starka spänningar har frikyrkans roll i den 
svenska kontexten till en början garanterats av en stark folkkyrka och dess 
kulturella inflytande över samhället.  

Frikyrkans problem ser delvis lite annorlunda ut om man istället relaterar 
den till den svenska folkhemstanken. I det sammanhanget är det framförallt 
betoningen av det personliga valet i omvändelsen som framstår som proble-
matisk snarare än den emotionella betoningen. Omvändelsen som ett person-
ligt val måste jämkas med folkhemsideologins föreställningen om en auto-
nom individ. En individ som samtidigt är format av en allmän idé om vad 
som anses normalt. Men den gemensamma problematik som återkommer 
både i folkkyrka och folkhem är föreställningen om det gemensamma, beho-
vet av ett sammanhållet vi för att kunna bygga ett gott samhälle. 

Frågan är om detta resultat har några generella betydelser än bara för 
svenska frikyrkliga församlingar? Kan det säga något mer allmänt om reli-
giösa minoriteters förutsättningar i det svenska samhället? En aspekt som det 
diasporateologiska perspektivet tycks visa är problemet med samhällets styr-
ning mot enhetlighet. Det vill säga föreställningen om att det krävs gemen-
samma värderingar, kristna eller andra, för att bygga det goda samhället. 
Med Michel Foucaults ord kan det uppfattas som en form av disciplinering 
av mångfalden. Det görs anspråk på något allmängiltigt genom hänvisning 
till något bortom och utanför en historiskt och kulturellt betingad identitet.  

I kontrast till en sådan föreställning utvecklar jag en diasporaecklesiologi 
som grund för en alternativ teologisk reflektion kring de aktuella frågorna. 
Förutsättningen för att kunna bidra till det goda samhället som en religiös 
minoritet tycks inte vara att förhandla bort sitt eget specifikt religiösa bidrag 
utan snarare att upprätthålla och fördjupa en kollektiv religiös identitet sam-
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tidigt som man inte ser på denna skillnad som en strid som ska vinnas. De 
konstruktiva bidragen förutsätter en social kropp som skiljer sig från andra 
kollektiva identiteter i samhället. Det är i dessa gemenskaper som nya krea-
tiva lösningar på problem i samhället kan uppstå. Att söka enhet via en   
disciplinering av skillnader blir då snarast ett hinder för potentiellt konstruk-
tiva bidrag till det goda samhället. Kort sagt är det som muslimer, judar, 
buddister, kristna eller ateister människor bidrar, inte som människor i all-
mänhet. Det innebär att samhället bör ge utrymme för kollektiva identiteter 
att utformas på ett sätt som gör det möjligt för dem själva att upprätthålla 
och förändra sin egen identitet.  

Ett annat sätt att beskriva resultatet är att det handlar om makt. Vem har 
makt över de kollektiva identiteterna som samhället utgörs av? Vilka an-
språk kan en social kropp göra på andra gemenskaper i samhället? Den dias-
poraecklesiologi som utvecklades i det sista kapitlet visar att det är tre områ-
den som blir viktiga: en teologiskt motiverad mångkulturell syn på samhäl-
let, tillhörigheten till en social kropp uttryckt i sociala processer och en för-
änderlig kollektiv identitet. 

Mångkulturell syn på samhället  
Det mångkulturella samhälle som diasporaecklesiologin leder till innebär att 
individen alltid uttrycker någon form av kollektiv identitet. Idén om de auto-
noma individen blir därför, ur detta perspektiv, förstått som en annan form 
av kollektiv identitet. Det betyder att det är nödvändigt att återigen betona 
skillnaden mellan den troende gemenskapen och världen. I en frikyrklig 
teologi är skillnaden grundad i en soteriologisk föreställning om omvändel-
sen både som personlig och kollektiv. Den kollektiva identitet som formas 
av dem som erfarit en personlig omvändelsen utgör en social kropp som 
också omfattar vissa former av kognitiva insikter. Det handlar om kunskaper 
som inte nödvändigtvis omfattas av alla i samhället. Skillnaden gentemot 
andra kollektiva identiteter är emellertid inte binär eftersom den egentliga 
motsatsen teologiskt talat inte är de andra utan världen. Världen represente-
rar teologiskt sätt, allt det som kräver oberoende av Jesus. Den troende ge-
menskapen är inte garanterad att stå fri från världen eftersom den också kan 
agera på ett sätt som förutsätter oberoende av Jesus. Kyrkan har alltså inte 
patent på Guds handlande eller är garanterade att handla rätt. Det innebär att 
den skillnad som diasporaecklesiologin förutsätter mellan vi och dem, lik-
som mellan olika kollektiva identiteter i samhället, aldrig blir definitiv. 

En sådan stark betoning på skillnaden mellan vi och dem kan bidra till po-
lariseringar och demonisering av dem, med följd att de andra skall discipli-
neras, tas över eller i värsta fall utraderas. Det är en tänkbar följd av        
betoningen av kulturella särarter, men det vore att misstolka diasporaeckle-
siologin. En central komponent av diasporaecklesiologin är idén om att inte 
utöva tvingande makt över andra kollektiva identiteter, varken med moralis-
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ka eller kulturella medel. Det utbyte, och därmed påverkan, som sker i sam-
hället mellan olika grupper måste ske genom icke-tvingande medel. Följden 
av detta är att alla kollektiva identiteter i samhället måste erkännas samma 
rätt att komma till uttryck så länge de inte tvingar sig på andra. Detta innebär 
att den troende församlingen vid vissa tillfällen kan behöva tala för andra 
främmande kollektiva identiteters rättigheter i samhället. Det betyder inte att 
de nödvändigtvis delar deras övertygelser eller sätt att leva, utan utgår från 
insikten om att rätten till den egna kollektiva identiteten förutsätter andras 
rätt till sina övertygelser och sociala praktiker.  

Ett diasporaecklesiologiskt perspektiv innebär alltså inte att blunda för el-
ler negligera konflikter i samhället. Det är snarare så att skillnaderna som 
konflikterna förutsätter utgör själva grunden för existensen i ett mångkultu-
rellt samhälle. Diasporaecklesiologi implicerar att konflikterna mellan kol-
lektiva identiteter bör behandlas fredligt, agonistiskt med Chantal Mouffes 
terminologi. Det fredliga hanterandet av konflikter är kanske ett av de vikti-
gaste bidragen till det goda samhället för en troende gemenskap förstådd i ett 
diasporaecklesiologiskt perspektiv.  

Tillhörigheten till en social kropp 
Ett centralt drag i diasporaecklesiologin är att den betonar det intima förhål-
landet mellan affektioner, kunskap och sociala processer. Religioner handlar 
om praktiker, ritualer, moral och handlingar. De kan inte reduceras till an-
tingen kunskap, känslor eller bara sociala processer, utan dessa måste ses 
som integrerade i varandra. Om religion uppfattas på detta sätt betyder det 
också att den är offentlig och att religiös tillhörighet handlar om identifika-
tion. Jag har beskrivit detta som att tillhörigheten till en kollektiv identitet 
förutsätter delaktighet i en social kropp som framförallt kännetecknas av 
sociala processer där både kunskap och affektioner inkluderas. Med affek-
tion menas en bestående känslomässig disposition snarare än tillfälliga käns-
lor eller emotioner. I en diasporaecklesiologi antas formandet av affektio-
nerna ske genom deltagande i sociala processer. Det konstruktiva bidraget 
till det goda samhället handlar i förlängningen om de sociala processer som 
utgör den sociala kroppen. Bidraget till samhället formas i ett samspel mel-
lan Bibeln, den troende gemenskapen och samhället. I andra religioner utgör 
givetvis om andra källor grund för de sociala processerna. Det är dessa olika 
grunder och utgångspunkter som kan göra bidragen annorlunda och särskilt.  

I kontrast till att utgå från en gemensam grund för alla medborgare, som 
tenderar att legitimera redan existerande perspektiv, möjliggör diasporaeck-
lesiologin kreativa lösningar i samhället. Lösningar som inte bara handlar 
om föreställningar eller idéer utan om konkreta sociala processer. Processer 
som kan fungera som pilotprojekt eller som exempel på hur konflikter mel-
lan kollektiva identiteter i samhället kan hanteras.  
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Den här får två följder: (1) Det är den kollektiva identiteten som själv styr 
över sin identitet. (2) Interaktionen med andra kollektiva identiteter i samhäl-
let innebär att den egna identiteten hela tiden omförhandlas. Jag återkommer 
till den andra punkten i avsnittet nedan. I förhållande till den första innebär 
det att inga värden utifrån skall tvingas på, förutom premisserna för ett fred-
ligt deltagande i samhället. Det finns inga värden i samhället som kan antas 
som neutrala och gemensamma utan det handlar snarare om hur processen 
går till när interaktionen sker.  

Risken med denna typ av teologi är att styrningen av individer blir för 
stor, vilket kan leda till kollektivt inre tryck och konformism. Det finns gott 
om sådana exempel i historien. Det är en risk som måste hanteras. I teorin 
sker det utifrån omvändelsen som en personlig erfarenhet. Den personliga 
omvändelsen utgör grunden för tillhörigheten till den troende gemenskapen 
som social kropp och innebär både rätten att välja gemenskap och lämna en 
social kropp. Den teologiska föreställningen om omvändelsen är viktig efter-
som den implicerar att individen varken kan betraktas som determinerad av 
eller oberoende av kollektiva identiteter. Det handlar således inte om huruvi-
da en individ tillhör en kollektiv identitet eller inte, utan frågan är vilken 
social kropp den enskilde tillhör. Ur ett diasporaecklesiologiskt perspektiv 
kan nämligen föreställningen om individen betraktas som en kollektiv identi-
tet med sina egna kännetecknande och formande sociala processer. Framhål-
landet av den personliga omvändelsen innebär att tron samtidigt är personlig 
och kollektiv. Den enskilda individen råder själv över vilken social kropp 
som skall vara styrande. Den personliga omvändelsen blir således i ett 
mångkulturellt samhälle både grunden för skillnad mellan individer och kol-
lektiv identiteter, och innebär möjligheten att byta kollektiv. 

En föränderlig kollektiv identitet  
Det teologiska pris som diasporaecklesiologin får betala är att den kollektiva 
identiteten inte kan betraktas som något statiskt och för alltid givet i histori-
en. Anledningen till det är både den teologiska övertygelsen om att Gud styr 
historien genom ett fördolt handlande i samhället och att interaktionen med 
andra kollektiva identiteter innebär risker. Diasporaecklesiologi visar att den 
troende gemenskapen framförallt inte förändras genom nya idéer eller teore-
tiska innovationer utan genom förändrade praktiker. Förskjutningar i hur och 
vad man gör får konsekvenser för hur den kollektiva identiteten blir förstådd 
och vilka teologiska övertygelser man har. Betoningen av kollektiv identitet 
som en fråga om sociala processer betyder att den egna identiteten aldrig kan 
ägas. Identiteten befinner sig alltid i omförhandling. Därför skall inte under-
sökningen av ÖM uppfattas som en förfallshistoria, utan snarare en analys av 
hur identiteten förändrats. Den teologiska analysen är inte neutral utan förut-
sätter vissa teologiska perspektiv som inte är självklara eller givna. Den  
historiska undersökningen kan ur ett annat perspektiv uppfattas som att ÖM 
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på flera sätt bidragit till det goda samhället genom att anta föreställningen 
om något gemensamt. Men min undersökning har visat att frånvaron av kon-
troll och äganderätt till identiteten innebär en påtaglig risk eftersom minori-
tetsidentiteten riskerar att disciplineras av majoritetssamhället. Assimilering-
en skedde genom att de sociala processerna genomgick förändringar för att 
parera förändringar i samhället. Avhandlingen handlar mot den bakgrunden 
inte om att hävda vad som borde gjorts annorlunda utan snarare att medve-
tandegöra om att förändrade praktiker innebär teologiska förskjutningar på 
längre sikt. Avhandlingens tycks visa att teologiska förändringar inte primärt 
uppstår genom nya idéer eller kunskap utan snarare genom sociala föränd-
ringar. 

Bristen på kontroll eller äganderätt skall dock inte uppfattas som en svag-
het eller ett hot. Guds handlande är i ett diasporaecklesiologiskt perspektiv 
större än den kristna sociala kroppen. Detta, tillsammans med att den troende 
gemenskapens telos ligger utanför historien, gör att de sociala processerna 
kan öppna oväntade möjligheter som omskapar eller till och med riskerar 
den kollektiva identiteten. Detta har jag i avhandlingen kallat för ”oskyddade 
dialoger”. De är oskyddade eftersom de alltid medför en risk för identiteten. 
Problemet är att den sociala kroppen inte kan sluta med dialogerna eftersom 
det är genom dem som identiteten formas och kommer till uttryck. Det är 
genom dem som man också kan påverka samhället utan att tvinga sig på 
individer eller andra kollektiva identiteter. I gengäld medför detta alltid en 
fara eftersom dialoger innebär osäkerhet. Risken är då att viljan till makt 
eller att hävda exklusiv tillgång till Guds handlade uppstår, vilket ibland 
inneburit att man betraktat sitt eget kollektiv som moraliskt och kulturellt 
överlägset, och för att skydda sin grupp slutit sig inom den egna gemenska-
pen. I diasporaecklesiologin är det en felaktig väg eftersom mönstret för 
interaktionen och bidraget till samhället är den teologiska föreställningen om 
inkarnationen, vilken innebar att Gud tog risken att bli människa. Gud satte 
sin helighet på spel för att bli människa, och därmed sin identitet, för att 
förkroppsliga försoningen i världen. Ett diasporaecklesiologiskt perspektiv 
på den kristna kyrkan innebär därför att bejaka en föränderlig kollektiv iden-
titet och att ge upp äganderätten till den.  
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Summary 

Introduction 
Free Church denominations have often claimed to be different from other 
groups in society, especially in such areas as morality, popular culture, and 
social markers. Free Churches have also always wanted to influence society 
in many ways. The wish to be different has not meant that they have been 
indifferent to the situation in society. This thesis examines this tension and 
asks the question, which theological ideas would enable a church to maintain 
their unique minority identity while being contributing members to a good 
society? The examination is based on the Swedish Baptist denomination, 
Örebromissionen, and its weekly newspaper Missionsbaneret.  It is a thesis 
in Systematic Theology and comprises of a theologically critical and theo-
logically constructive component.  

The first part of the thesis is a historical analysis. Its aim is to identify 
which theological ideas were operative in Missionsbaneret in conceptualiz-
ing the Christian youth and how these ideas eventually changed. A discur-
sive analytical method is used to make this analysis. The analysis emphasiz-
es two areas of focus; what makes something visible, or problematic, and 
which steering techniques that are used. The study covers three different 
periods – 1930s, 1950s and 1980s. These three periods were particularly 
pertinent to the research as they mark key organizational transitions in youth 
ministry.  

The second part of the thesis examines the results from the historical 
analysis from a Diaspora-theological perspective. This perspective was de-
veloped by the late Mennonite theologian John Howard Yoder (1927–1997). 
By applying this theoretical perspective to the historical analysis, an implicit 
theology of Örebromissionen is formulated and presented in chapter six. In 
the last chapter the Diaspora perspective is developed further, both in re-
sponse to the historical material, and to complement Yoder’s Diaspora the-
ology with other theologians. The constructive theological proposal is called 
Diaspora-ecclesiology.  
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1930s: The youths need conversion experiences 
There was widespread anxiety over the morality among youths in the 1930s. 
This anxiety was primarily caused by new expressions in popular culture; 
such as cinema, outdoor dance floors, and sporting arrangements. These 
were seen as places that nurtured immorality among youths, and as a conse-
quence thought of as a huge threat against the future of society. In the 1930s 
the dominant morality in society was framed from a Lutheran Christian 
worldview.  

What differentiated a ’Christian youth’ from a ’worldly youth’ was that of 
personal conversion. Conversion was seen as the effectuation of morality, 
not primarily a matter of content. The only thing that could accomplish a 
moral youth was the personal experience of conversion. Moral nurturing was 
seen as something done in vain without the preceding conversion.  

A ’conversion’ was defined by the Free Church as something datable, 
emotional, and complete. It placed the individual in a total different position 
towards the worldly, and therefore it was the only thing that could solve the 
morality problem of society.  

Two different approaches could be drawn from this; a nurturing discourse 
and a conversion discourse. The former was dominant in society and was 
supported with social and economic programs; such as associations, and 
different youth activities. The conversion discourse was characterized by its 
total focus on personal conversion held by the Free Church. Since conver-
sion preceded the nurturing of morality, the problem with associations was 
that they tried to nurture without conversion. This was also the main differ-
ence between the Folk Church and the revival churches. In Folk Church they 
tried to foster youths without personal conversion, but in revival churches 
they claimed that conversion must precede moral nurturing.   

1950s: From conversion to nurturing 
Two key developments took place in the 1950s. The first was a decrease of 
youths attendance in the youth ministry arranged by Örebromissionen. The 
second was a change in the relationship between the Free Church and the 
state. This second process was triggered by the allotment of state subsidies to 
after school activities for youths, and a new legislation concerning the free-
dom of religion. The grants to after school activities was an initiative taken 
from the state to prevent the spreading of the use of alcohol among the lower 
aged youths. The youths, especially the so called “association-free youths”. 
(föreningslösa), should be nurtured with the help of after school activities. 
The new legislation of freedom of religion implied new ties between the 
Swedish state and Free Churches. Free Churches who wanted to own proper-
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ty, have a common economy, and other official status were strongly incen-
tivized by the state to organize as associations. 

The state subsidies were not meant to be directed to the associations, but 
to the individual youth. This was consistent with the Folkhemmet ideology 
of the time. This ideology was built on the free individual, and consequently, 
it was the individual youth who were to be the recipient of the subsidies but 
through associations. The nurturing of the youths was an end in itself, be-
cause it was assumed that moral values were shared by all. It was not the 
ideology of the associations that was important, but nurturing in it of itself 
that was of significance. This strategy could be described as “nurturing as 
ideology”. Associations in society were used as channels to foster the pre-
supposed common values to the individual.  

Örebromissionen found themselves in a new situation. The youths no 
longer came to church. There was a cultural gap between the youth culture 
and the congregations. Youths were not attracted to what was being offered. 
The state’s desire to foster the youths, and Örebromissionen’s problem with 
keeping and attracting youths arised simultaneously. The creation of after 
school groups were regarded by the denomination as a solution to the prob-
lem. The purpose of after school group was to nurture the youth in society, 
but the unseen theological consequence was that it changed the order of con-
version and morality.  In the 30s moral came after conversion, but in the 50s 
morality became a prerequisite to make conversion possible. The established 
shared moral values of society became necessary to personal conversion. 
The difference between the Free Church congregation and other associations 
in society no longer was a matter of morality, but of the character and depth 
of the emotional experience found in conversion. Free Church congrega-
tions, like any other institution in civil society, now focused on nurturing 
morality among youths and emphasis on conversion shifted from their after 
school activities to primarily youth camps. 

1980s: Discipline through the Christian alternative 
The major threat towards developing young citizens in the 80s was the 
commercialization of after school activities. Society generally valued after 
school activities, such as youth associations, sports, cultural and other inter-
ests, as long as it was not commercialized. The problem with commercializa-
tion was that it invaded the spare time meant for nurturing common values. 
The increasing immigration was another problem in the 80s. New cultures 
were introduced which gave youths new cultural possibilities to choose from 
to form their own identity. These new alternatives were especially problem-
atic for youths coming from homes with less support and structure. They 
lacked the support and resources to guide them through the choices they had 
to make, and the commercialization and immigration opened up a new world 
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of choices. The commercialized culture was also a problem for 
Örebromissionen. It was another among many other activities that were 
competing for the youths spare time. Christian youth work primarily con-
cerned the nurturing of the Christian family, the moral growth of youths in 
society, and developing an alternative Christian youth culture. As a result of 
this specialization, youth work became more separated from the life of the 
Free Church congregation. Christian youth culture became an alternative to 
the non-Christian youth culture, though just like non-commercialized youth 
groups in society, its aim was to help society nurture common values and 
develop good future citizens. Consequently, Christian youth culture distin-
guished itself from both the adult congregation as well as other youths in 
society.  

Conversion became primarily a datable and emotional experience that re-
lated to Christian youth culture. In the 80s conversion was also emphasized 
as a personal choice, arising from the free individual. In practice, this meant 
conversion was seen as a choice among the many different kinds of cultural 
activities available. Conversion no longer meant deeper participation in the 
Free Church congregation, but related primarily to the nurturing of the 
Christian family and seen as a cultural choice in the growing market of youth 
activities.  

Diaspora as theological perspective 
Diaspora is used both as an analytical and constructive term in this disserta-
tion, the opposite of which is Constantinism. The theological background of 
Diaspora as a theological perspective is of course the Jewish Diaspora. The 
late Mennonite theologian John Howard Yoder claimed that Free Church 
theology has much in common with Diaspora Judaism. There are mainly 
three areas that he accentuates; the believing community as something else 
from other communities, the denouncement of official power, and conver-
sion as the basis for membership in the believing community. The Diaspora 
theological perspective presupposes a multicultural society, and is skeptical 
towards all powers that claim an homogenous “us”. Succinctly put, the Dias-
pora theological perspective acknowledges existing differences between 
corporate identities in society.  

According to Yoder the theological problem with Constantinism is that it 
changes the understanding of the believing community. The many corporate 
identities in society is disciplined through one set of universally shared 
norms. This applies both to the Christian community as well as society at 
large. The believing community is forced to negotiate its convictions, and 
society is required to stick to Christian values. Another area of concern is 
that Jesus’ claim becomes relativized. The reason for this being that it must 
be possible for everyone, both Christian and non, to hold on to Jesus’ moral 
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claims, hence his moral demands become tamed. The last consequence of 
Constantinism is that the distinction between the believing community and 
the world becomes fuzzy, and other differences are accentuated in it’s place 
such as class, nationality and ethnicity.  

Diaspora theology in its constructive function relies on Yoder’s emphasis 
on personal conversion. It is different from the revival view of conversion, 
and recognizes conversion as the entry and participation in the social pro-
cesses of the believing community. The main focus is not on emotions or the 
moment of conversion, but involves connecting to new knowledge about the 
world. Conversion results in an incorporation into another social body, 
which relates to Jesus as head of a new power-structure. Thus the outcome 
of conversion is sociological, distinguishing one social body from others 
within a given society. This distinction is based on the believing community 
acknowledging Jesus as the norm and basis for their moral decisions. It is 
not primarily about morality, but on their relationship to Jesus through social 
processes. It means that the believing communities are incarnational, and 
sacramental in the sense that they connect the believing community with the 
new knowledge revealed in Jesus.  

A Diaspora theological perspective in Yoders theology does not mean the 
church’s disengagement from society, but to engage in the struggles of so-
ciety in another way. It is through the church’s unique relationship to Jesus, 
through their social processes, that they can engage society. The denounce-
ment of political power and other aspects of Constantinism means that the 
church relinquishes claims and efforts in trying to unfold history according 
to some assumed “Christian ideal”.  Therefore the church’s duty becomes 
only to be faithful to the knowledge revealed in Jesus. Furthermore this 
means that they cannot secure their own identity, but must always be pre-
pared to re-negotiate it as faith meets new situations as well as realizing God 
as the ultimate foundation of the church’s identity. 

Re-negotiation of conversion 
Contrary to what could be expected it is reasonable to describe the distinc-
tion between Christian and worldy values given in Missionsbaneret as rather 
small and reflects a rather homogenous Christian society. The main discus-
sion was not primarily a matter of content, “what should our morals be?” but 
of means, “how do we reach these values?”. For the Free Church, conversion 
became the means to reach the presumed common values in society. The 
emphasis of personal conversion as an emotional and datable experience 
seems to assume preexisting Christian values, especially in morality in socie-
ty. Understood in Constantinian terms, an implicit theology of homogeneity 
is at work here.  
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Changes in youth work practices were not conscious theological decisions 
but results of sociological shifts. Youth groups were adjusted to be a part of 
the system of nurturing activities in society initiated by the state, and thus 
the conversion experience became relocated primarily to youth camps. In the 
80s conversion became a personal choice of the free individual youth rather 
than incorporation into a new social body. The concrete moral content, 
which in the 30s were seen as a necessary consequence of conversion, pre-
ceded and became preparatory for conversions in the 80s. Conversion, now 
detached from morality, was primarily a question of feelings and personal 
choice, morality was something that was already common to society. 

It is reasonable to claim that a datable and emotional conversion fits into 
the ideology of Folkhemmet, but at the cost of the church’s corporate identi-
ty. The Swedish society in the form of Folkhemmet became the disciplining 
community for the Christian youth instead of the believing community, and 
the Free Churches in turn spent more time fostering the youths of society on  
Folkhemmets terms. The believing community was in this way tamed. Ac-
cording to the Diaspora theological perspective this is problematic both in 
terms of contributing to the moral well being of society as well as for the 
role of the Free Church. Proponents of this perspective argue that a Christian 
youth must be first nurtured as part of the social body of the church with its 
own corporate identity, in order to contribute to a good society.  

Diaspora-ecclesiology  
The aim of this chapter is to suggest a theological perspective that will allow 
a believing community to maintain their corporate identity, while at the same 
time enable them to contribute to a good society. The Diaspora-theological 
analysis demonstrated that it was the acceptance of common values in socie-
ty that shaped and disciplined the believing community, especially in regards 
to morality. In contrast, Diaspora-ecclesiology accentuates the difference 
between the world and the believing community, but the difference is not a 
matter of moral quality or purity. It is rather the believing community’s 
unique relationship to Jesus initiated through personal conversion that cre-
ates this distinction.  

An important emphasis to make is that the distinction of the church does 
not pit it against society as such, but against the world. Society is thus not 
necessarily contradictory to the knowledge revealed in Jesus. The ’World’ is 
instead understood as that in society which demands freedom from its con-
nection to Jesus. God acts through his providence in society, and Diaspora-
ecclesiology recognizes the need to discern God’s actions in society. 

If the difference between the believing community and society is consti-
tuted by the relationship to Jesus, conversion must mean more than just an 
experience of feelings. Conversion must entail the incorporation of new 
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knowledge which in turn does lead to new affections. But affections are not 
the same as feelings. Feelings are characterized by its fluidity in contrast to 
affections which is characterized by lasting emotions. The incorporation of 
this new knowledge is further connected and strengthened by the believing 
community through its social processes. These connect the individual to the 
believing community and the believing community to Jesus.  

An effect of the focus on processes is that the purpose of a Church, under-
stood in Diaspora-ecclesiological terms, is not to create holy people, but to 
invite people to be in relationship to Jesus through the processes. The differ-
ence is therefore lastly characterized by Christian practices. It is not social 
practices in general, but actions that are related to Jesus. They are incar-
national and constitutes a believing community as a social body.  

Diaspora-ecclesiology in a multicultural society 
It is important, from a Diaspora ecclesiological perspective, to understand 
society as multicultural. Since a believing community relates issues that arise 
in society to the revelation in Jesus it has a unique insight to contribute to 
society. This identity is important to maintain, otherwise it will be subsumed 
into the common values of society and potential creative solutions to prob-
lems in society will be lost. So, it is through its unique identity that the 
church can contribute to the common good.  It is the idea of a homogenizing 
common “us” that seems like a threat to a good society from a Diaspora-
ecclesiological perspective. From this perspective, the existence of diverse 
corporate identities in society can contribute to the well being of society 
through their unique contributions. 

Finally, the Diaspora ecclesiology implies that the identity of the believ-
ing community is always under negotiation and changing. The dialogue with 
other communities, and God’s providential actions in society implies that a 
Free Church cannot claim to possess its identity, but must always listen and 
be ready to change.  
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