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Abstract 

The purpose of this practical theological master’s thesis is to examine conversation as part of 

sermon preparation in present day preaching in the Lutheran Church of Sweden. This study 

combines studies of homiletical literature with qualitative empirical methods, stating that 

theory and practice informs one another. Through participant observation in Bible study 

groups and the following Sunday’s service, an empirical material consisting of 9 sermons and 

their 9 precedent conversations was gathered and compared. This study is divided into three 

parts. 

The first part aims to present an overview of the homiletical reflection for the past 40 

years. Since the 1970’s the Swedish homiletical literature has been heavily influenced by New 

homiletics. Sermons ought to be inductive, meaning that the preacher should make the 

listeners’ questions and experiences the starting point of the sermon, which makes 

conversation a vital part of the sermon preparation. Conversation is also a paragon for how 

the sermon is to be conducted. A sermon should be carried out as genuine dialogue: 

reciprocal, mutual, creating relationships. The preacher’s authority comes from a dialogical 

approach and being a good listener. The overview also provides philosophical background to 

this homiletic ideal in the 20th century. Alongside a major shift in the perception of authority 

as something best avoided, the linguistic turn, the shift from epistemological to existential 

hermeneutics and the corresponding shift in communication theory all contributes to form a 

homiletical ideal. 

The second part of the thesis examines the empirical material. How is this theory put into 

practice? The empirical material was searched and coded for corresponding topics, topics of 

conversation that were also used in the sermons. The results showed a very high 

correspondence between topics in group discussion and sermon. Almost all sermon topics 

could be traced back to the conversation. I also examined by whom and how these 

corresponding topics were introduced into the conversation and identified seven forms of 

cooperation: listening, questioning, interpreting, requesting, testing, searching and teaching. 

The first four originated with participants, the other three with preachers. Despite this 

evidence of dialogical approach I found that most of the corresponding topics was brought 

into the conversation by the preachers, and that a majority of the forms of cooperation where 

the one’s where preacher held the initiative. 

Examining the unutilized topics, I found that the vast majority of them were topics that 

participants had introduced into the conversation. Although some of the participant’s 

questions and requests made their way into the sermon, in fact only a third did: the questions 
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and requests made in connection with a topic the preacher had introduced into the 

conversation. In almost all groups participants mention pastoral problems. For example: 

during Advent they worried about pastoral problems concerning Christmas, during Easter 

about matters concerning baptism. These pastoral problems were never addressed in the 

sermons. I also found that in cases when there are multiple interpretations of the Bible text in 

the group the preacher always chooses his or her own interpretation.  

The third and last part of the thesis discusses how to account for this discrepancy between 

theory and practice. Were the preachers failing or could they have been furthering something 

as well? On basis of a discussion of communication theory and authority, this thesis argues 

that there are good philosophical, theological and empirical reasons to propose a new 

homiletical approach.  
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Inledning 

1. Bakgrund 
 

Jag var med på [kyrklig handling] med fest på [lokal], och då var där en skådespelerska – hon var väldigt 

uppfylld av sig själv – alltså, det tog nog fram till tio på kvällen innan hon fann plats att fråga vad jag 

jobbade med. Och då var hennes första kommentar: ”Jag tycker det är skit med präster. Ni har alltid samma 

gudstjänst och ändå så håller ni krampaktigt i handboken. Vi skådespelare måste lära oss allting utantill.” För 

det första har vi ju rätt många sorters gudstjänster. Och för det andra så kör jag mycket med mind maps så jag 

är inte särskilt beroende av handboken. Men det sade jag ingenting om. Men jag greps nog av helig Ande, för 

jag sade […]: ”har du inte tänkt på, att jag måste själv skriva mitt manus och jag måste kunna stå för det. Och 

sedan har jag ingen som regisserar, ingen som animerar, ingen som inspicierar, jag har ingen sufflör och jag 

måste prata med publiken både före och efter och säga ”hur är det nu idag, fru Bengtsson?” efter 

begravningen förra veckan. Och sedan, när vi haft premiären på söndagen så lägger vi ned föreställningen 

och börjar med en ny till nästa söndag!” (.) Hon såg ut som en fågelholk. […] Och hade det varit idag, med 

tanke på alla eländiga agendor som folk ska göra så hade jag sagt: ”Och på teatern lägger sig inte publiken i 

vad det ska stå i programmen. Och sist men inte minst, ni måste inte ut och sova i tält med publikens barn.” 

Ska man göra det här jobbet bra, så spänner det över ganska mycket.1 

 

Orden är lånade från en av de präster som deltagit i den här studien av predikan i Svenska 

kyrkan idag. De fångar något av komplexiteten med att predika, men också något av de krav 

som ställs på predikanten, inte minst i förberedelsen. För många präster är det en 

arbetsuppgift som skapar och ligger till grund för prästidentiteten, en uppgift som det övriga 

arbetet struktureras omkring och en uppgift som prästen hämtar näring till sitt eget andliga liv 

ur.2 Många är momenten som kan ingå i förberedelsen: Bön. Exeges. Läsa kommentarer, 

predikoutkast och predikobloggar. Lyssna till predikopoddar och radio. Hålla sig uppdaterad 

på nyhetsfronten och om vad som trendat i sociala medier. Fördjupa sig i skönlitteratur, film, 

musik och annan kultur. Ta vara på sin hälsa.3 Sist, men inte minst: att möta och lyssna till 

församlingen och församlingens erfarenheter. 

Det sistnämnda är ett moment som den predikoteoretiska litteraturen tryckt hårt på ända 

sedan 1970-talet. Vikten av att ta hänsyn till och utgå från åhörarnas erfarenheter har betonats. 

Predikanten måste känna till vilka problem och svårigheter, vilka frågor och föreställningar 

som åhörarna står inför, så att hen kan förkunna evangeliet på ett sätt som berör åhörarna. 

Därför måste predikanten samtala med och lyssna till sin församling. Samtalet är så viktigt att 

                                                           
1 Intervju 9, s. 5. Principer för transkription förklaras närmare i stycke 4.2.4 ”Att tolka materialet” 
2 Gaarden 2015, s. 10. 

3 Lönnebo 1977, s. 85. ”Låter man kroppen förfalla fysiskt kommer detta att påverka predikan negativt. 

Predikanten orkar helt enkelt inte med ett koncentrerat intellektuellt och skapande arbete.” 
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själva kännetecknet på en god predikan är att den inte bara föregås av en dialog, den bör 

också gestaltas som en dialog och generera fortsatt dialog. Ja, predikan bör i själva sin essens 

ses som en dialog. Förmågan att samtala med och lyssna till församlingen är också det som 

ger predikanten hens trovärdighet och auktoritet som talare. 

Många författare och forskare understryker att detta har historiska rötter. Att homilein, det 

grekiska ord som ligger till grund för homiletik – läran om predikokonsten – kan uttolkas som 

”samtal” är det flera som påpekar.4 Somliga ser det som ett drag som kännetecknar Luthers 

syn på predikan att predikanten tar stor hänsyn till och anknyter till åhörarnas situation och 

vardag.5 

Forskning har visat att detta också är något församlingen förväntar sig. Exempelvis finner 

Hans Almer i sin doktorsavhandling Variationer av predikouppfattningar att åhörarna ”i hög 

grad efterfrågar det dialogiska och existentiella perspektivet på predikan”, dvs. att predikanten 

ska veta något om deras livsfrågor och erfarenheter och anknyta till det.6 Carina Sundberg 

skriver i sin doktorsavhandling om predikoteologi att ”[d]et är intressant att notera en 

höggradig samstämmighet i förväntningarna på predikanten i olika undersökningar under en 

tidsperiod på omkring 30 år. Ett engagerat lyssnande, förståelse av åhöraren och dennes 

frågeställningar framstår som samlande uttryck för predikantens trovärdighet.”7  

Det verkar också vara det som prioriteras i predikoförberedelsen i praktiken.8 När 

Sundberg utifrån sin erfarenhet som präst, handledare för präster, forskare och lärare i 

homiletik ska beskriva en typisk predikoförberedelse beskriver hon hur prästen ”lever med” 

texten genom att associera till människor hon mött vars livssituationer liknar den som 

beskrivs i bibeltexten och lyssna när kollegorna samtalar om bibeltexterna på personalmötet.9 

Likadant i beskrivningen av predikoförberedelsen i Predikan växer fram. Där skriver 

prästerna och författarna Maria Ottensten och Tina Johansson: ”När vi tänker predikan som 

inlägg i ett pågående samtal, är människorna i den egna församlingen våra primära 

                                                           
4 Till exempel Lönnebo 1977, s. 15 och Ottensten och Johansson 2010, s. 14.  
5 Exempelvis Sundkvist 2003, s. xx. 
6 Almer 1999, s. 206. Almer ger fler exempel på studier med liknande resultat: Linköpingsundersökningen som 

presenteras i Att predika i dag från 1973 visar att församlingen tycker att predikan innehåller för mycket 

dogmatik och för sällan berör frågor och problem som angår lyssnaren. Bollebygdsundersökningen från 1993 

menar att predikan behöver ske på att sådant sätt att människor känner igen sig i de andliga frågorna och att det 

berör deras vardag. En undersökning av folk och kyrka i Kalmar från 1994 hävdar att predikans språk och form 

måste anknyta mer till människors vardagsliv och sammanhang. Almer 1999, s. 206-208. 
7 Sundkvist 2003, s. 38. 
8 Göran Eidevall, präst och prästutbildare, konstaterar: ”Det är ändå ett välkänt faktum att många predikanter i 

praktiken inte tillämpar sina exegetiska kunskaper och färdigheter i någon större utsträckning. Hur många tar sig 

tid att läsa texten på originalspråket, att konsultera kommentarer och annan facklitteratur, eller att göra egna 

textanalyser? Min avsikt är inte att moralisera. Prästers tid är begränsad. Det är nödvändigt att prioritera.” 

Eidevall 2008, s. 120-121.  
9 Sundberg 2008a, s. 141-143. 
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samtalspartners, men också samtalet med kollegor är viktigt.”10 I det exempel de ger är det 

deras känslor inför texten, textens narrativ, ingångar till predikan, vilka som kommer till 

gudstjänsten, predikantens roll och framförandet som diskuteras.11 I prästen och exegeten 

Magnus Evertssons studie av predikoutkast i de tidskrifter som flest predikanter läser finner 

han att författarna till predikoutkasten i hög grad lyfter fram det som bedöms fungera för ett 

aktualiserande syfte, medan det som är väsentligt i bibeltexten förbigås. Det pastorala 

perspektivet betonas på bekostnad av exegesen.12  

Det finns alltså goda skäl att se samtalet som en av de viktigaste aspekterna av 

predikoförberedelsen, kanske till och med den viktigaste av dem alla. Ändå är det en aspekt 

som det saknas empiriska studier av: vad sker egentligen i samtalen?  

2. Syfte och frågeställningar 

Svaret på den frågan är vad som står på programmet i den här uppsatsen. Mitt övergripande 

syfte är att undersöka samtalets funktion för predikan i predikoförberedelsen. Detta 

övergripande syfte kan delas in i tre delsyften.  

Det första delsyftet är att beskriva synen på samtalet och samtalets funktion i den 

predikoteoretiska litteraturen, samt att sätta in vad som sägs i sitt sammanhang i rum och tid. 

Vad borde enligt teorin ske i samtalen? Varför är de så viktiga? Uppsatsens första syfte är 

alltså att ge en översikt över samtalets funktion för predikoförberedelsen och predikan i den 

predikoteoretiska reflexionen i Svenska kyrkan. Den första forskningsfrågan blir därmed: Hur 

beskriver den predikoteoretiska litteraturen från de senaste 40 åren samtalets funktion för 

predikoförberedelsen och predikan? (Vad säger teorin till praxis?) 

Det andra delsyftet är att undersöka och analysera vad som sker i praktiken. I den här 

studien jämförs 9 predikningar, hållna i Svenska kyrkan i Lunds stift, med ett samtal som ägt 

rum veckan innan varje predikan. I någon mån kan alla samtal, såväl formella själavårds- och 

dopsamtal, som informella över frysdisken i mataffären, sägas bidra till predikan och på så 

sätt bli predikoförberedande. Den här studien koncentrerar sig dock på de tillfällen då prästen 

samtalar med församlingen om söndagens predikotexter. Vanligtvis sker det i samband med 

en bibelstudiegrupp eller en s.k. gudstjänstgrupp, en samling för de volontärer som ska 

tjänstgöra i gudstjänsten nästkommande söndag. Jag har valt att fokusera på just denna typ av 

samtal av flera skäl som jag nedan återkommer till, men det tyngst vägande är att dessa samtal 

ofta har det uttalade syftet att vara just predikoförberedande. Även i de fall då det inte är klart 

                                                           
10 Ottensten och Johansson 2010, s. 35-46. 
11 Ottensten och Johansson 2010, s. 35. 
12 Evertsson 2014, s. 249-250. 
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utsagt förefaller både predikanter och deltagare anse att det är så. Alla de predikanter som 

intervjuats i samband med den här studien vittnar om hur viktiga dessa samtal är för deras 

förberedelse. Deltagarna har inte intervjuats, men ett tydligt tecken på att de anser sig bidra 

till predikan är förekomsten av vad jag i den här uppsatsen har valt att kalla mottagande. De 

gör helt enkelt en ”beställning” och talar om för prästen vad de tycker ska ingå i eller uteslutas 

ur söndagens predikan. Detta förekommer i alla de bibelsamtal jag observerat i den här 

studien. Med tanke på predikanternas och deltagarnas inställning är dessa samtal därför 

särskilt väl lämpade för att möjliggöra uppfyllandet av uppsatsens andra delsyfte: att genom 

jämförelse av innehållet i predikan och bibelstudiegruppens/gudstjänstgruppens samtal 

undersöka hur predikanten samarbetar med församlingen i predikoförberedande samtal. 

Därmed blir uppsatsen andra frågeställning: 2. Hur samarbetar predikanten med deltagarna i 

ett predikoförberedande samtal? (Vad sker i praktiken?)  

Detta är en uppsats i praktisk teologi. Som redan ämnets namn anger handlar det om att 

studera samspelet mellan kyrkans teori och praxis, ofta utifrån tanken om att praxis 

informerar teorin likaväl som teorin informerar praxis. Teorin är ett slags karta som kan 

användas för att orientera sig i verkligheten, men som många GPS-användare vet stämmer 

kartan inte alltid överens med verkligheten. Då och då behöver kartprogrammet uppdateras. I 

arbetet med det empiriska materialet har det blivit tydligt för mig att den predikoteoretiska 

reflexionen behöver en sådan uppdatering. Som jag nedan kommer att argumentera för, är den 

praktiska teologins uppgift inte bara att undersöka och beskriva utan också formulera teologi. 

Det räcker inte att säga vad något är eller inte är, det räcker inte att skriva fram ett historiskt 

narrativ om vad som en gång har gjorts. Praktisk teologi handlar inte bara om att beskriva och 

analysera, utan också om att kritisera och konstruera. Den här uppsatsens tredje delsyfte är 

därför, utifrån vad som framkommer i arbetet med det empiriska materialet i uppsatsens andra 

del, att ge ett förslag till hur den predikoteoretiska reflexionen kan förbättras. Min sista 

frågeställning blir därför: 3. Hur kan den predikoteoretiska reflexionen kompletteras och 

balanseras? (Vad har praxis att säga teorin?) 

3. Ramverket 

Detta är en studie i ämnet praktisk teologi, närmare bestämt i homiletik, predikokonsten. Vad 

praktisk teologi respektive predikan är, skapar ramar för vad den här studien kan vara och 

göra, och vad den inte kan vara och göra. I det här stycket vill jag beskriva dessa ramar och 

vad de innebär för den här studien. 



 

10 
 

3.1 Praktisk teologi 

Praktisk teologi kan beskrivas som en balansakt. Det kan anas redan i själva ämnestiteln: å 

ena sidan ”teologi”, å andra sidan ”praktisk”. Praktisk kan referera till både innehåll, att 

kristen tro studeras i praktiken och metoder, att metoder från andra discipliner tas i bruk. 

Kyrkohistoria var länge den självklara ingången till både innehåll och metod. På 1970-talet 

kom vad som ibland kallas den empiriska vändningen och andra ämnen började dyka upp som 

hjälpvetenskaper. Litteraturvetenskap, retorik, lingvistik, filosofi, kommunikationsteori, 

psykologi, sociologi – snart sagt alla typer av human- och samhällsvetenskaper. Ofta 

kombineras flera metoder.13 En återkommande fråga för praktiska teologer är hur forskaren 

ska balansera mellan ”praktisk” och ”teologi” utan att det ena eller andra tar överhanden. 

Om ”teologi” dominerar skyms det faktum att kyrkan är en organisation bestående av 

människor som verkar i världen, och forskaren riskerar att bli begränsad av sina teologiska 

ståndpunkter eller traditioner. Om ”praktisk” dominerar skyms det faktum att kyrkan menar 

sig ha en unik grund i uppenbarelsen i Bibeln och traditionen (sådan den nu uppfattas) och 

forskaren riskerar att bli för beroende av andra vetenskaper. Den praktiska teologen måste 

alltid sträva efter balans, efter att integrera teologin och hjälpvetenskaperna.14  

Balans behövs också inom det teologiska respektive det praktiska perspektivet. Teologin 

har sin hemvist i både akademin och kyrkans trosgemenskap. Forskaren behöver vara 

medveten om detta och hitta en balans mellan dessa två storheter. Vad gäller det praktiska 

måste forskaren vara vaksam så att hen inte blir en metodisk skata som samlar på sig allt som 

glittrar och försöker föra samman teorier och metoder som inte passar ihop. Hen måste därtill 

också se till att hen faktiskt behärskar de metoder hen väljer att använda.15 

Praktisk teologi balanserar också mellan den kritiska och konstruktiva uppgiften, ibland 

uttryckt som den pastorala cykeln där den praktiska teologins uppgift uttrycks som samspelet 

mellan erfarenhet, analys, reflexion och handling.16 I ett nordiskt sammanhang uttrycks detta 

ofta i försiktiga ordalag som att forskaren har förhoppningar om att forskningen ska vara 

kyrkan till gagn, medan man i exempelvis en engelsk kontext är mer rakt på sak och hävdar 

att ”[t]heology talking to itself demonstrates a sad parody of a high calling, which is to inform 

and energize the people of God for faithful living.”17   

Praktisk teologi kan alltså beskrivas som en evig balansakt där risken att falla av linan är 

stor. Som exempelvis Ballard och Pritchard påpekar är det dock viktigt att några ändå tar 

                                                           
13 Se t.ex. Ballard och Pritchard 1996, s. 106, Rogers 2015, s. 3 och Gaarden 2015, s. 28.  
14 Skjevesland 1999, s. 64-66 och Ballard och Pritchard 1996, s. 20-21. 
15 Ballard och Pritchard 1996, s. 11-12, 106-108. 
16 Ballard och Pritchard 1996, s. 73-86 och Rogers 2014, s. 27. 
17 Ballard och Pritchard 1996, s. 137. 
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risken.  Att gå in djupt och smalt i ett enda ämne har ett stort värde, men om alla forskare 

arbetar så blir kunskapen fragmentariserad. I mellanrummet mellan olika discipliner och fält 

finns perspektiv som bara kan upptäckas av den som vågar sig ut på linan.18 Jag vill i det 

följande kort presentera tre lyckade exempel på sådan balansgång som ligger nära min egen 

forskning och som jag inspirerats av i den här studien. 

3.2 Praktisk teologi som empirisk teologi 

I sin praktisk-teologiska studie om nutida predikan, Praedikenen som det tredje rum, arbetar 

Marianne Gaarden med intervjuer för att ta reda på hur kyrkobesökare lyssnar till och 

interagerar med predikan i gudstjänstens liturgiska rum. Hon beskriver där ämnet och sitt 

arbetssätt som empirisk teologi. Hon håller balansen mellan det teologiska och det praktiska 

genom att argumentera för att såväl teologi som empiri har samma grundläggande 

epistemologiska villkor. Med andra ord: vi får kunskap om teologiska spörsmål på samma sätt 

som vi får kunskap om samhällsvetenskapliga. Hon anger både filosofiska och teologiska skäl 

för detta. 

När vi säger att vi ”vet” något om tillvaron runt omkring oss menar vi egentligen att vi har 

erfarit något som vi tolkat med hjälp av vår kunskap och tidigare erfarenheter. Samma 

erfarenhet kan tolkas olika av olika människor, eftersom den ’silas’ genom vars och ens 

förförståelse. På samma sätt är det omöjligt att tala om Gud utan att det ’silas’ genom 

människors förförståelse. Det finns ingen tro utan en människa som tror, slår Gaarden fast. Att 

bedriva teologi är en mänsklig aktivitet och människan är alltid bunden till sin kontext och sin 

personliga och teologiska agenda. Också teologiska sanningar ges oss på förförståelsens 

villkor. Det betyder inte att man avvisar att det finns transcendent sanning, men det betyder att 

man avvisar att det finns en tillgång till denna sanning utanför subjektet, utanför människan 

som erfar, tror och vet. Som teologisk grund för sin syn på kunskap anknyter Gaarden till den 

holländske professorn i pastoralteologi, Chris A.M. Hermans, som hänvisar till 

inkarnationsbegreppet. Det gudomliga och mänskliga är oupplösligen förenade, i Kristus men 

också i varje människa. Människan är skapad av Gud och genom sin nåd verkar Gud i och 

genom människan. Det oförgängliga är inte identiskt med det förgängliga, men de är heller 

inte åtskilda. Därför går det att teologiskt tala om transcendens i immanensen.19   

Är inte empiriska och teologiska studier onödiga då, om de är så styrda av forskarens 

förförståelse? Handlar de inte bara om att verifiera och bekräfta forskarens åsikter? Gaarden 

refererar till forskning som visar att vetenskapligt arbete med empiri har större tendens till 

                                                           
18 Ballard och Pritchard 1996, s. 108. 
19 Gaarden 2014, s. 28-33. 



 

12 
 

falsifikation än verifikation. Forskaren kommer så nära sina data att förförståelsen inte räcker 

till, hypoteserna slutar vara meningsfulla och forskaren måste hitta mer nyanserade teorier.20 

Detta upplevde hon mycket påtagligt i sitt eget arbete, liksom jag gjort i mitt. Empirin 

utmanar det predikoteoretiska paradigmet och tvingar fram nya teoretiska verktyg. 

3.3 Praktisk teologi som teologisk etnografi 

Även Andrew P. Rogers betonar i sin studie Congregational Hermeneutics. How Do We 

Read? att metodens epistemologi bör stämma överens med teologins epistemologi. Med 

deltagande observation och litteraturstudier som metoder undersöker han där hur två olika 

församlingar läser Bibeln, det vill säga vilka hermeneutiska strategier som är i spel. Rogers 

menar att forskarens uppgift är att tolka, å ena sidan forskningsfältet, å andra sidan teologin, 

och dessa två är oupplösligen sammanlänkade. För att förstå kyrkan behövs metoder som är 

både teologiska och etnografiska, eftersom kyrkan är både en teologisk och en social 

verklighet. Han skriver: 

When we take an ethnographic look at the church in the world, it is critical to remember that the ‘social-

historical’ is not all there is to see. The life of the church is moved by God, indwelt by his Spirit, and so the 

theological ethnographer has the task of reading the signs of God’s life in the complex reality that is the 

church.21 

Rogers är noga med att det rör sig om en växelverkan. Att reflektera teologiskt över 

etnografiska redogörelser är vanligt, men det är inte bara akademin som ser på kyrkan med 

kritiskt öga. Kyrkan ser också på akademin med kritiskt öga, det vill säga: resultatet av 

akademiska studier måste prövas av de läsare och församlingar som det kan ha betydelse för. 

Därför lyfter han särskilt fram att den praktiska teologins konstruktiva sida måste vara i 

balans med den kritiska. Praktisk teologi ska inte bara beskriva och analysera, utan också 

bidra till att möjliggöra kyrkans trofasta och innovativa deltagande i den kristna berättelsen. 

Därför ska praktisk teologi vara transformerande, missionerande (i bemärkelsen underlätta 

Missio Dei, kyrkans kallelse att vara sänd till världen) och teologisk. Den teologiska 

reflexionen är den praktiska teologins hjärta.22 

3.4 Praktisk teologi som etnografisk teologi 

I sin utmärkta studie Ethnographic Theology. An Inquiry into the Production of Theological 

Knowledge tar Nathalie Wigg-Stevenson resonemanget ett steg längre. Hon studerar 

samspelet mellan akademisk och kyrklig teologi, också utifrån tanken att det praktiska och 

                                                           
20 Gaarden 2015, s. 30. 
21 Rogers 2015, s. 29. 
22 Rogers 2015, s. 3, 27-31. 
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teologiska hör samman metodologiskt för att de också gör det i verkligheten. Och hon gör det 

i sin egen församling där hon länge varit medlem och blivit kallad till pastor, genom att själv 

undervisa i akademisk teologi. Hon skriver: ”Rather than reflect on Christian community or 

on Christian practice, I sought to do theological reflection in Christian community as 

Christian practice.”23 Arbetssättet tvingar henne till intensiv reflexion över forskarens roll på 

fältet och hur sambandet mellan forskare och fält ser ut, något hon menar att alla som 

använder kvalitativa forskningsmetoder bör göra.  

 

I contend that those of us using cultural theory and ethnographic methods to engage lived Christian practice 

should, as we participate in this theological cartography, theorize carefully the relationship between ourselves 

and our field of study. Lack of such reflexive self-awereness leads us to employ methods that are laden with 

unarticulated and unrecognized assumptions. This, in turn, can lead us to misrepresent the dynamics of the 

field and our role as cultural producers within it, and worse, to make ethical mistakes within it.24 

 

I sitt resonemang anknyter Wigg-Stevenson dels till sociologen och kulturantropologen Pierre 

Bourdieu, dels till den amerikanska professorn i systematisk teologi, Kathryn Tanner. Från 

Bourdieu lånar hon ett av hans mest centrala begrepp: tanken om att samhället består av 

sociala rum, eller fält. På svenska för det tanken till ett vidsträckt öppet skånskt rapsfält, men 

det ord som översätts är franska champs, det ord som används om t.ex. en fotbollsplan. Och 

på samma sätt som på en fotbollsplan har vissa regler som ska följas har sociala fält det, men 

de är underförstådda och outsagda. Denna tysta kunskap kallar Bourdieu doxa. På fältet och 

mellan olika sociala fält pågår en ständig kamp och det är genom den kampen doxa blir till 

och långsamt förändras. Wigg-Stevenson ansluter sig till Bourdieus resonemang, men menar 

att doxa inte bara uppstår genom kamp och konflikt utan också genom samarbete.25  

Av Tanner lånar Wigg-Stevenson tanken om teologi som en kulturell praktik och 

begreppet vardagsteologi. Tanner menar att akademiska teologer som är intresserade av 

praxis ofta föreställer sig själva som stående utanför fältet, obefläckade av det. Idealet är en 

forskare som “går in” på fältet en stund och “lämnar” det med information som kan tolkas och 

analyseras. När forskaren gör misstaget att tänka så, leder det ofta till nästa misstag: att hen 

börjar skilja mellan praxis och teologisk reflexion utan att inse eller erkänna hur teologin 

format hens förståelse av och uppfattning om praxis. Tanner kritiserar teologer som tvingar 

praxis att passa in i förment ‘neutrala’ teologier som snarare bekräftar teologens egna 

                                                           
23 Wigg-Stevenson 2014, s. 2.  
24 Wigg-Stevenson 2014, s. 20. 
25 Wigg-Stevenson 2014, s. 20-24. 
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slutsatser än låter den praxis och de människor som ingår i studien få utmana slutsatserna. För 

Tanner, som är systematisk teolog, är detta något som ska verka i bakgrunden när teologen 

konstruerar systematisk teologi. För Wigg-Stevenson, som är praktisk teolog och ser sig som 

teologisk etnograf, står detta i förgrunden.26  

Det har betydelse för hennes syn på förhållandet mellan den akademiska teologin och 

vardagsteologin. Wigg-Stevenson liknar det vid en GPS. Den som zoomar in på sin position 

kan förstå platsen där hen befinner sig, men hen kan inte se den bredare kontexten, hur 

punkter på kartan förhåller sig till varandra eller vart hen är på väg. Den som zoomar ut får 

perspektiv men tappar sin lokala position. Vardagsteologi behöver zooma ut i akademisk 

teologi, och akademisk teologi behöver zooma in i den lokala kontexten. Vardagsteologer och 

akademiska teologer behöver varandra. Wigg-Stevensons forskning visar att det till och med 

finns en stark förväntan från vardagsteologerna i församlingarna att vardagsteologi och 

akademisk teologi ska vara integrerade. Vardagsteologin är inte enbart en källa för akademisk 

reflexion eller en plats där akademiska teologer kan ”dumpa” sin kunskap när de tänkt klart, 

utan platsen där de akademiska teologerna förväntas delta i samtal och undervisning.27   

Det har också betydelse för hur hon ser på forskningsfältet. På ett teologiskt forskningsfält 

är det två typer av teologi, två typer av doxa som kommer i spel, den akademiska teologin och 

den vardagsteologi som uttrycks i praxis. Forskaren behöver, enligt Wigg-Stevenson, vara 

medveten om detta och se till att hen inte tvingar in praxis i den akademiska teologins 

mönster, utan istället försöker känna igen vilka mönster som är i spel i vardagstelogin. Hen 

letar med andra ord efter de dolda spelreglerna på Bourdieus fält. Genom att studera 

vardagsteologi blir det också tydligt att teologi är något förkroppsligat. Teologi är inte bara 

något vi bär runt på i våra huvuden, den finns i våra kroppar, i dem vi blivit genom att vara 

med i spelet på fältet.28 

Slutligen har det betydelse för hur hon ser på forskarens förhållande till forskningsfältet. 

Forskaren förkroppsligar nämligen också en vardagsteologi. Sida vid sida med den 

akademiska teologin bär hen alltid med sig en vardagsteologisk doxa som uttrycks i vad 

Bourdieu kallar habitus. När någon deltar i spelet på ett fält förkroppsligas till slut den doxa 

som råder där och tar sig uttryck i handlingar som är så självklara att personen gör dem utan 

att tänka på det. Dessa handlingar är habitus. Wigg-Stevenson menar att habitus-begreppet är 

ett viktigt begrepp, dels för att det får etnografen att titta inte bara på uttalade trossatser utan 

                                                           
26 Wigg-Stevenson 2014, s. 24-26. 
27 Wigg-Stevenson 2014, s. 28-29, 46.  
28 Wigg-Stevenson 2014, s. 25-27. 
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även det komplicerade samspelet med det som är underförstått. Men det har också 

implikationer för forskaren själv. Det sätter ljuset på ”the utter lack of neutrality with which 

we academic theologians begin our academic labor”.29 Om ingen kan sägas komma neutral in 

på fältet, bör diskussionen om forskarens roll på fältet mer handla om vilka förutsättningar en 

viss habitus ger, än hur forskaren ska undvika att styras av sin habitus. Att äga och ägas av 

samma habitus som råder på forskningsfältet är inte nödvändigtvis en nackdel, utan bara 

något som skapar en viss typ av förutsättningar att generera kunskap.30  

3.5 Praktisk teologi i den här uppsatsen 

I den här praktisk-teologiska studien kombineras den teologiska reflexionen med 

litteraturanalys, deltagande observation samt några intervjuer. Valet av metod avslöjar i någon 

mån min epistemologiska utgångspunkt: kvalitativa metoder utgår ofta från tanken att 

kunskap konstrueras och att forskaren är medskapare till kunskapen. Det går inte att stiga in 

med ogrumlade ögon, vaska fram kunskapsguldkorn av sanning i observationer och 

intervjuer, och sedan stiga ut med en skatt av objektiv kunskap. Kunskap blir till när jag 

interagerar med andra (såväl människor som Gud), genom att jag interagerar med dem, och 

den kunskap som genereras påverkas av oss som varit med och konstruerat den.31  Likt 

Gaarden och Rogers menar jag att denna epistemologiska utgångspunkt gäller både teologi 

och empiri.  

Likt Rogers och Wigg-Stevenson anser jag också att det är viktigt att kyrkan studeras ur 

båda dessa aspekter samtidigt. Teologi och empiri, akademisk teologi och vardagsteologi, hör 

oupplösligen samman och båda perspektiven behövs för att rätt förstå praxis. I artikeln ”Att 

studera kyrkan i praktiken” menar forskaren Jonas Ideström att tendensen att tudela är 

kyrkans och teologins stora utmaning i vår tid. Det är förödande när teologi reduceras till 

teoretiska system som ska appliceras i verksamheterna, eller när teologiska perspektiv läggs 

till först efter att den sociologiska undersökningen är gjord.32 Med Ideström och Rogers delar 

jag också uppfattningen om att det inte bara är kyrkan som behöver den akademiska teologin, 

                                                           
29 Wigg-Stevenson 2014, s. 49-52, 70-71. Citatet från s. 71.  
30 Wigg-Stevenson 2014, s. 58. Ett liknande bruk av habitus-begreppet, men med mer etisk inriktning, återfinns i 

Ballard och Pritchard 1996, s. 68-70, 132 och 152-153. 
31 Se t.ex. Kvale och Brinkmann 2014, s. 200. Silverman och Silverman 2014, s. 172. Deras 

vetenskapsfilosofiska utgångspunkt är att intervjuer inte kan ge direkt tillgång till erfarenheter och fakta. 

”Verkligheten” är något intervjuaren och informanten konstruerar tillsammans genom samtalet. 

Intervjuforskning skapar mening snarare än gräver fram redan existerande meningselement ur informantens inre. 
32 Ideström 2016, s. 314. 
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utan akademin behöver också ”en tydlig relation till konkreta sammanhang där kristen 

tradition och kyrka levs.”33 

Det har betydelse för hur jag ser på den praktiska teologins syfte. Uppgiften är att vara 

både beskrivande, analyserande, kritisk och konstruktiv. Det har också betydelse för hur jag 

ser på forskningsfältet och mig själv som forskare i detta fält.  

När jag studerar samspelet mellan andras vardagsteologi och akademiska teologi på 

forskningsfältet, gör jag det som bärare av egen vardagsteologi och akademisk teologi. I den 

här studien sammanfaller min vardagsteologi till stor del med deltagarnas. Jag äger och ägs av 

den habitus som råder på forskningsfältet, en habitus som kommer av att vara döpt, 

regelbunden gudstjänstfirare och sedan 2007 prästvigd i Svenska kyrkan. Min akademiska 

teologi är formad av akademiska studier 1999–2006 i litteraturvetenskap, lingvistik och 

teologi och 2013–2016 i teologi vid tre olika högskolor/universitet. Den sammanfaller till stor 

del också med forskningsfältet, genom att de predikanter och de predikoteoretiska författare 

jag studerar ofta är utbildade och/eller utbildare i samma akademiska miljöer som jag själv 

befinner mig i. Också akademin skapar en viss habitus som jag äger och ägs av. Båda dessa 

habitus påverkar förutsättningarna för den här studien och är avgörande för den kunskap som 

skapas. För att ge några exempel:   

Min vardagsteologiska habitus innebär att jag känner fältet väl och vet vilka spelregler om 

gäller där. Det gör det lättare att ’zooma in’ små skillnader och nyanser som går den ovane 

förbi och det minskar påverkan på fältet genom att jag vet hur jag förväntas bete mig. Det är 

också enklare att skapa en tillitsfull relation till de personer som ska delta i studien när de vet 

att jag är ”en av dem”. Som prästvigd har jag tio års erfarenhet av att hantera känsliga 

personuppgifter, till exempel att avidentifiera berättelser och att urskilja vad som kan vara 

olämpligt att föra vidare av de personliga berättelser jag anförtrotts. Jag har erfarenhet av att 

hantera hermeneutikens verktyg för att tolka texter och människors utsagor, och av vad det 

innebär att predika. Min vardagsteologiska habitus kan också innebära att jag kan vara blind 

för sådant som är självklart för mig och att egna erfarenheter och ideal för predikoprocessen 

gör att jag drar slutsatser som materialet inte ger stöd för. Som bärare av denna habitus finns 

en förväntan på mig att jag ska presentera positiva resultat, vilket gör att jag av rädsla för att 

såra kollegor eller skada Svenska kyrkan kan frestas att utesluta sådant som ställer dem i dålig 

dager. 

                                                           
33 Ideström 2016, s. 314. 



 

17 
 

Min akademiska teologiska habitus innebär att jag är skolad i att betrakta med kritisk blick 

och distans, att ’zooma ut’. Den ger mig teorier och begrepp som kan underlätta förståelsen av 

vad som pågår i litteraturen, deltagarna i studien och mig själv. Min akademiska habitus 

innebär också att jag riskerar att distansera mig alltför mycket så att jag objektifierar 

människorna jag studerar, eller att de analyser och tolkningar jag gör blir alltför styrda av 

teorier. Den innebär också att det finns förväntningar om att jag ska ställa mig kritisk och 

leverera intressanta resultat, vilket gör att jag kan frestas att överdriva negativa resultat eller 

välja citat som bryter mot deltagarnas rätt till anonymitet och integritet för att driva ett 

argument i hamn. Rätt balanserade kan dessa två habitus i någon mån fungera som korrektiv 

till varandra, ungefär som Wigg-Stevensons GPS som zoomar än in, än ut.  

När jag som forskare står så tydligt mitt i mitt forskningsfält blir det särskilt viktigt att 

genom hela forskningsprocessen söka att göra det outsagda utsagt, det dolda synligt och att 

ifrågasätta det vanemässiga och självklara. Det räcker dock inte att pliktskyldigt skriva några 

rader om sig själv i metodkapitlet och låta läsaren själv göra hela jobbet. Som den norska 

forskaren i praktisk teologi, Tone Stangeland Kaufman, så träffande uttryckt det: reflexionen 

är inte en bit av kakan utan glasyren som ska spridas ut över hela kakan.34 Det är också viktigt 

att inse att reflexion inte i första hand handlar om självinspektion, utan om att hitta sätt att 

bryta sig ur en viss bestämd referensram, ”att söka ifrågasätta svagheterna i det tänkande man 

annars är inne (och instängd) i, att bryta och byta […] språkspel.”35 Nedan, under rubriken 

”tolkning”, kommer jag att redogöra mer i detalj för hur jag arbetat med reflexionsglasyren. 

Denna syn på ämnet praktisk teologi har som sagt konsekvenser för vad den här studien 

kan vara och inte vara, göra och inte göra. Den kan inte ge den eviga, objektiva sanningen. 

Den kan inte säga allt om Svenska kyrkan i allmänhet eller ens om Lunds stift. Den kan inte 

vara fullständig eller fullkomlig. Med ett så litet urval och så stor variationsrikedom går det 

inte att dra sådana slutsatser. Vad som däremot är möjligt, är att beskriva vad som faktiskt 

existerar i Svenska kyrkan och försöka förstå det i ett vidare perspektiv. Studerar man 

rosodling märker man snart att olika rosodlare kan odla fram helt olika avkommor med 

samma två föräldrar. Olika ideal och klimat styr vad som anses odlingsvärt. Att det finns 

många olika sorter inom samma art utgör inte ett hinder, utan gör det snarare mer intressant 

att studera saken – inte minst med tanke på framtida odling. I det här fallet är ”föräldrarna” 

                                                           
34 Detta vid en föreläsning i samband med PhD Course and Network Meeting in Ecclesiology på 

Menighetsfakulteten i Oslo 1-2 november 2016 på ämnet ”Ecclesiology and Empirical Research: 

Methodological Perspectives”. Stangeland Kaufman menade att “reflexivity is not only a piece of the cake that 

can be cut out, and neatly placed in the methodology section. Rather, it is the frosting of the cake that is all 

over.” 
35 Alvesson och Sköldberg 2008, s. 488. 



 

18 
 

Svenska kyrkan och bibeltexterna. Vi kan lika lite som med rosor få en överblick över alla 

möjliga kombinationer, men vi kan få en uppfattning om vad som ansetts odlingsvärt och hur 

odlingen gått till.  

Denna studie kan beskriva något av vardagsteologin i nio församlingar i Svenska kyrkan i 

ett visst geografiskt område och något av den akademiska teologin i den predikoteoretiska 

litteratur som använts de senaste 40 åren. Den kan skriva fram mönster som förekommer och 

upprepas och namnge dessa mönster så att de blir en verklighet som det går att förhålla sig 

till. Den kan erbjuda tolkningar av dessa mönster och ge argument för tolkningarnas validitet 

och relevans. Den kan ge verktyg för den som vill arbeta medvetet med samtalet som 

predikoförberedande, inte bara i bibelstudiegruppen eller gudstjänstgruppen, utan i alla sina 

samtal. Slutligen kan den ge konstruktiva förslag till hur vardagsteologin och den akademiska 

teologin kan balanseras och kompletteras.  

3.6 Homiletik 

Homiletik är det akademiska ämne som studerar predikan och predikokonsten. Predikan som 

litterär genre kan beskrivas med hjälp av fyra aspekter, vilka också på olika sätt brukar ingå i 

definitioner av predikan. Predikan definieras utifrån innehåll (förkunnelse av evangelium), 

form (muntlig utläggning av en bibeltext), att det är ett moment i en gudstjänst och att 

personen som framför predikan är präst, pastor eller någon annan som särskilt utsetts därtill.36 

Som Alf Härdelin konstaterar i Kyrkans liv, introduktion till kyrkovetenskapen, behöver inte 

alla aspekter uppfyllas för att det ska vara en predikan: predikan är till formen oftast muntligt 

tal, men kan också läsas. Den är ett moment i gudstjänsten, men kan existera även utanför 

liturgin t.ex. som missionspredikan. Innehållet utgår ofta från en bibeltext men måste inte 

göra det, och vad ”evangelium” innebär finns det många uppfattningar om. Den framförs ofta 

av någon därtill särskilt utsedd, t.ex. en ämbetsbärare, men kan lika gärna framföras av en 

lekman.37 Dessa aspekter samspelar dessutom med varandra. Så hämtar till exempel, enligt 

Concise Encyclopedia of Preaching, predikan sin auktoritet från innehållet (att den tolkar 

såväl Skriften som människors erfarenheter väl), formen (att innehåller framställs logiskt, 

övertygande och väl), dess samband med liturgin i övrigt, samt predikantens person (att 

predikanten har integritet, är en god förebild och lever som hen lär).38 

                                                           
36 Härdelin 1993, s. 204 och Bartlett 1995, s. 433-437.   
37 Härdelin 1994, 2. 205-206. 
38 Bartlett 1995, s. 22. 
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3.7 Homiletik i forskningen 

Homiletikforskningen delas traditionellt in i tre områden: principiell, materiell och formell 

homiletik. Principiell homiletik frågar sig: ”vad är predikan/predikans väsen?”, materiell 

arbetar med frågor som ”vad ska man predika?” och formell med ”hur ska jag predika?”39 

Oavsett inriktning har åhörarens perspektiv varit i fokus de senaste årtiondena. Två exempel 

på det är Ingemar Söderströms studie Predikans nycklar: En studie av predikoreception från 

1995 och den i inledningen nämnda Hans Almers Variationer av predikouppfattningar i 

Svenska kyrkan: En fenomenografisk undersökning om predikanter och åhörare från 1999. 

Båda studerar nutida predikan med hjälp av kvalitativa metoder, närmare bestämt intervjuer. 

Söderström jämför vad predikanten ville ha sagt med hur det predikanten sade uppfattas av 

åhörarna, Almer undersöker vad predikanter och åhörare tycker att predikan ska vara, och 

relaterar deras åsikter till predikoteori.  

Också forskning med historisk inriktning har haft ett åhörarperspektiv. Jonny Karlssons 

Predikans samtal: En studie av lyssnarens roll hos Gustav Wingren utifrån Michail Bachtins 

teori om dialogicitet undersöker förhållandet mellan Gustav Wingrens predikoteori och 

praxis. Karlsson anlägger ett kommunikations- och språkteoretiskt perspektiv och 

argumenterar med hjälp av filosofen Bachtins begrepp att åhörarna och deras tänkta frågor var 

avgörande i Wingrens teori och praxis. Karlsson beskriver Wingrens uppfattning om predikan 

som en dialog som börjar redan före gudstjänsten, när predikanten sätter sig ner för att skriva 

predikan, och som fortsätter efter gudstjänsten i åhörarens inre. På samma sätt visar Bernice 

Sundkvist i sin avhandling Det sakramentala draget i Luthers förkunnelse från 2001 hur 

Luther förmedlar Kristus både som innehåll och skeende i sin predikan, och att detta gör 

orienteringen mot åhörarnas livssituation viktig för honom. Sundkvist formulerar sedan sina 

predikoteoretiska insikter från arbetet med avhandlingen i boken Evangelium och existens 

som ingår i den här uppsatsen. Åhörarperspektivet står också i fokus i Sundkvists senare 

forskning, t.ex. det bidrag som finns i antologin Allvarligt talat från 2008. 

Att på så sätt först forska i homiletik och sedan skriva predikoteori är – föga förvånande – 

vanligt. I innan Bo Johanneryd skrev sina predikoteoretiska bidrag doktorerade han på 

avhandlingen Skriftetalet i funktion: Skriftermålsförkunnelsens form och uppgift i Svenska 

kyrkans gudstjänst 1933–1983 från 1994. Likadant för Carina Sundberg som i sin avhandling 

från 2008 beskriver fyra nutida predikoteologier i Här är rymlig plats. Predikoteologier i en 

komplex verklighet.   

                                                           
39 Skjevesland 1999, s. 93-94. 
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Medan åhörarperspektiv och predikoreception blivit relativt väl undersökta av homileter 

och praktiska teologer de senaste årtiondena, har predikoförberedelsen varit mindre beforskad. 

Det finns gott om litteratur som beskriver hur förberedelsen borde gå till, men ingen analys av 

vare sig denna litteratur eller praxis. Närmast ligger Jan-Olof Aggedals avhandling från 2003 

med titeln Griftetalet mellan trostolkning och livstydning. Där finns ett stycke som tar upp 

griftetalets anknytning till begravningssamtalet. Aggedals slutsats är att ”Prästen tycks 

använda begravningssamtalet till att samtala om begravningsgudstjänsten, inhämta 

information om den döde och dennes livssituation samt vara en själavårdare”40 samt att 

begravningssamtalet är ”avgörande för om prästerna i varje enskilt fall på ett adekvat sätt ska 

kunna formulera trostolkningar och genomföra åhörarorienteringar som öppnar möjligheter 

för åhörarna att tyda sina liv.”41 Han drar sina slutsatser utifrån prästernas enkätsvar. 

Istället är det andra ämnen som bidragit. Ett exempel är exegeten Magnus Evertsson, som i 

sin avhandling Liknelser och läsningar: Reception av liknelseberättelser ur Lukasevangeliet, 

kapitel 10–15  i predikoutkast för Svenska kyrkan 1985–2013 studerat predikoutkast som 

publicerats i de två tidskrifter som många predikanter läser i sina predikoförberedelser. 

Evertssons ingång är dock utkastens innehåll jämfört med bibeltextens, och inte hur 

predikanterna sedan använder utkasten när de skriver predikan. Att predikanter använder 

sådana utkast, eller åtminstone gjorde det, har Barbro Wallgren Hemlin visat i sin avhandling 

i ämnet nordiska språk: Att övertyga från predikstolen från 1997. Där undersöker hon 45 

predikningar hållna den 17:e söndagen efter trefaldighet år 1990. Hennes ingång är retorisk 

och hon söker efter hur predikanterna använder sig av retoriska grepp för att övertyga, men 

hon upptäcker också att många av predikanterna utgått från de predikoutkast som publicerats i 

Svensk Pastoraltidskrift och Svensk Kyrkotidning veckorna innan.42  

Bibelsamtal å sin sida har inte heller varit föremål för särskilt mycket forskning på svensk 

mark. Undantaget är Per-Anders Forstorps avhandling Att leva och läsa Bibeln: Textpraktiker 

i två kristna församlingar från 1992. Där gör han en etnografisk studie av två församlingar, 

Livförsamlingen (som är en del av trosrörelsen) och Bokförsamlingen (en baptistförsamling) 

och fokuserar på läsningens sociokulturella karaktär. Värd att nämna är studien Spåren i snön: 

Att vara kyrka i norrländska glesbygder. Där använder Jonas Ideström bibelsamtalet som en 

                                                           
40 Aggedal 2003, 101-105 
41 Aggedal 2003, 368 
42 Predikotext vid tillfället var liknelsen om den ohederlige förvaltaren i Luk 16:1-13. Wallgren Hemlin 

konstaterar att 42 av prästerna i studien uttrycker i sin predikan att texten är svårtolkad, och att 37 av prästerna 

väljer samma tolkning: förvaltaren får beröm därför att han tydligt och klart inser sin situation och därefter 

omedelbart handlar för att rädda sig undan den hotande katastrofen. De flesta betonar också att det står i texten 

att förvaltaren handlat ”klokt” och inte ”rätt”. Allt detta står att finna i predikoutkasten. Andra tolkningar av 

texten företräds bara av en präst vardera. Wallgren Hemlin 1997, s. 102-105. 
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av sina metoder för att beskriva ecklesiologi, utifrån tanken att det ger uttryck för en 

”vardagsteologi”. Ett exempel på vad som gjorts internationellt är Andrew John Todds 

avhandling The talk, dynamics and theological practice of Bible-study groups: a qualitative 

empirical investigation (2009).  

3.8 Homiletik i den här uppsatsen 

Den här homiletiska studien fokuserar främst på två av predikans fyra aspekter: predikanten 

och innehållet. Att alla aspekter, också formen och predikans koppling till liturgi, i någon mån 

berörs är dock oundvikligt.  

Med sin inriktning på predikoförberedelse rör sig den här studien på alla den homiletiska 

forskningens tre områden. I förberedelsen har ju predikanten att ta ställning till vad predikan 

är, vad den ska innehålla och hur det ska framföras och då behöver studiet av förberedelsen 

också beröra allt detta. 

Jag vill till sist betona hur mycket den här studien står på axlarna på de homileter som gått 

före, både vardagsteologiskt och akademiskt. Till viss del kritiserar och problematiserar jag 

deras arbete, men det perspektiv jag har hade inte varit möjligt att få utan den höjd de lyft mig 

till. Med detta sagt är det dags att vända blicken mot dem och deras predikoteoretiska bidrag. 

4. Metod och material  

4.1 Metod och material i uppsatsens första och tredje del 

4.1.1 Att välja materialet 

Uppsatsens första del, den beskrivande, ger en översikt över synen på samtalets funktion i den 

predikoteoretiska reflexionen i Svenska kyrkan de senaste 40 åren. Till den uppgiften har jag 

valt sådan litteratur som använts på prästutbildningar i ämnet homiletik och/eller är författad 

av lärare på dessa utbildningar, samt litteratur som sålts i stora upplagor och därmed kan 

förutsättas ha lästs av många praktiserande predikanter. Här följer en kort presentation av 

böckerna med motiveringar till varför de valts. 

KG Hammars Dialog i kyrkan. Synpunkter på predikan från 1975 och den bok som kom 

1985 medan han var rektor på pastoralinstitutet i Lund och undervisade i homiletik, Det som 

hörs. Predikoteoretiska perspektiv, har varit mycket inflytelserika. Flera av predikanterna i 

den här studien refererar till dem som betydelsefulla för deras syn på predikan43, och en 

                                                           
43 Två av de intervjuade prästerna vittnar om det starka inflytande Hammar haft. ”Här är jag påverkad av 

Hammar”, säger P10 när jag frågar om förhållandet mellan bibeltexten och erfarenheten. Intervju 10, s. 1. När 

jag frågar om predikoförberedelsen vittnar P9 om att hen i många år hade en väldig predikovånda som Hammars 

tankar om predikoförberedelsen förlöste hen ifrån. Intervju 9, s. 1. P9 refererar också till Hammars tankar om 

förhållandet mellan vad som i sin predikan, dock utan att nämna Hammars namn.  ” det är ju intressant detta, vad 
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sökning ger exempel på predikanter som försöker komma över böckerna antikvariskt eller 

refererar till dem i blogginlägg på ämnet predikan i uppskattande ordalag. Minst lika omtyckt 

och betydelsefull verkar Martin Lönnebos Homiletik: en introduktion i kyrkans förkunnelse 

från 1977 vara. Den blev så populär att den sålde slut på bara några månader och fick ges ut i 

två upplagor till. Ett exempel på att den fortfarande verkar vara relevant är att den kom som 

ljudbok 2009. En annan stark och viktig röst för Svenska kyrkans predikan är också Bo 

Larsson. Också han har varit lärare i homiletik på prästutbildningen i Uppsala i tio år (1990-

2000), och två av hans böcker har använts vid utbildningen och sålt i stora och flera upplagor: 

Spadtag i orden. Funderingar kring predikan från 1994 och Recept eller replik. Om predikans 

teologi och praktik från 1998.  

Ett annat viktigt bidrag till Svenska kyrkans predikoteoretiska reflexion kom år 2008 när 

antologin Allvarligt talat. Om predikan kom ut på uppdrag av Svenska kyrkans enhet för 

forskning och kultur. Två av de åtta författarna, Carina Sundberg och Bernice Sundkvist, har 

som ovan nämnts forskat i homiletik. Deras bidrag i antologin och Sundkvists bok 

Evangelium och existens har inte haft samma stora genomslag som de tre ovan nämnda 

författarna, men är predikoteoretiska bidrag som haft stor spridning under 2000-talets första 

decennium. Sundberg är dessutom lärare på predikofortbildningen för präster i Svenska 

kyrkan sedan 17 år tillbaka. På grundutbildningen i Lund och Uppsala har Maria Ottensten 

och Tina Johanssons bok Predikan växer fram från 2010 varit flitigt använd. De tre första 

kapitlen läses dessutom inom ramen för pastoralteologi, en kurs som är gemensam för alla 

fyra profilerna på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Ottensten och Johanssons bok kom till 

efter en predikofortbildning som Sundberg handlett. 

Dessa sju författare kan sägas höra till samma predikoteoretiska inriktning, den inriktning 

som dominerat de senaste 40 åren. Svenska kyrkans predikoteoretiska reflexion är dock inte 

helt enstämmig. Jag har också valt varsin representant för de två andra inriktningar som 

existerat parallellt, men med betydligt mindre genomslagskraft och betydligt mindre upplagor. 

Den predikoteoretiska reflexion som inriktat sig på textutläggning representeras här av prästen 

och teol. dr i kyrkovetenskap Bo Johanneryd, vars böcker Av predikan. Homiletiskt 

kompendium från 2005 och Homiletiskt hantverk. Praktisk handledning för predikan i 

kyrkoåret från 2012 ändå nått förhållandevis stor spridning. Den inriktning som reflekterar 

över retorikens bidrag till homiletiken representeras av prästen och författaren Eva Abragi 

                                                                                                                                                                                     
människor hör. Och det är inte alltid det som sägs. När jag gick min utbildning så var det många som sade: ”tron 

kommer av predikan, och därför ska vi predika”. Men läser man det grekiska ordet, så står det att ”tron kommer 

av det som hörs” och det som hörs är inte alltid det som sägs.” Predikan 9, s. 1. 
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som med sin lilla bok Predika idag. Om retorikens betydelse för predikan från 2004 sätter 

fokus på det retoriska hantverket.  

4.1.2 Att tolka materialet 

Hermeneutiken, läran om hur man tolkar och förstår, framhåller att tolkning är en process. 

Uttolkaren pendlar mellan motpoler eller aspekter för att komma fram till ett inre 

sammanhang utan logiska motsägelser. Att välja dessa aspekter är en grannlaga uppgift, 

eftersom de utgör argument för tolkningen.44 I den här studien har följande aspekter varit 

vägledande i tolkningen av litteraturen: 

Del och helhet 

Texten som helhet byggs upp av delarna. Ord förhåller sig till meningar, meningar till 

stycken, stycken till kapitel och så vidare.45 På samma sätt med tolkningen. Jag söker efter ett 

övergripande tolkningsmönster som ska stämma överens internt (inga logiska motsägelser) 

och externt (med andra tolkningar av samma eller liknande texter). Tolkningsmönstret ska 

växa fram ur deltolkningar och göra det möjligt att förstå enskilda delar. Omvänt ska helheten 

belysa och förklara delarna.46  

Tillit och misstanke 

I tolkningen har jag haft en tillit till att det finns en mening med texten och att den går att 

förstå, även om förståelsen alltid är silad genom min egen förförståelse. Jag har tänkt mig att 

det går att ”knacka på texten” tills den öppnar sig som en dörr och att det finns ett slags 

grundläggande fråga i texten, som utan att vara utsagd ligger under och gör texten till vad den 

är.47 Jag har strävat efter att balansera denna tillitens hermeneutik med en misstankens 

hermeneutik och sökt efter dolda meningar och syften som författaren själv kanske inte 

uppfattat. Att tolka med misstankens hermeneutik innebär ett distanserat, skeptiskt och kritiskt 

sätt att se på texten.48 Här finns en parallell till begreppen ”vardagsteologi” och ”akademisk 

teologi”: tillitens hermeneutik zoomar in, misstankens hermeneutik zoomar ut. Båda behövs 

för att inte tappa bort sig i tolkningen. 

Integritet och reflexivitet 

I tolkningsprocessen är det viktigt att sträva efter att bevara integritet. Dels textens integritet 

som sammanhängande och meningsbärande, dels min egen integritet som forskare. För det 

                                                           
44 Kvale och Brinkman 2014, s. 252 och Alvesson och Sköldberg 2008, s. 193 och 204-205. 
45 Kvale och Brinkman 2014, s. 252 och Alvesson och Sköldberg 2008, s. 193. 
46 Alvesson och Sköldberg 2008, s. 204-211. 
47 Alvesson och Sköldberg 2008, s. 249-250. 
48 Alvesson och Sköldberg 2008, s. 259-261. 
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sistnämnda har reflexivitet varit viktigt, särskilt med tanke på min position i forskningsfältet. 

Som ovan nämnts står jag i hög grad mitt i ’kakan’. Då blir det särskilt viktigt att hitta sätt att 

se till att reflexionens glasyr når ut över hela uppsatsen. I sin gedigna bok om 

vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod för Mats Alvesson och Kaj Sköldberg ett intressant 

resonemang om detta som varit till stor hjälp i mitt arbete. De beskriver principer för en 

reflexiv metodologi. Enkelt uttryckt tänker de sig att det finns fyra tolkningsnivåer: arbete 

med det empiriska materialet/datakonstruktionen, tolkning, kritisk tolkning samt självkritisk 

och språklig reflexion. I mellanrummet mellan de olika nivåerna sker ofta upptäckterna, det är 

där forskaren får inspiration och når djupare förståelse. Därför är det också där behovet av 

reflexion är som störst och sådant som teorier och förförståelse måste problematiseras. 

Alvesson och Sköldberg föreslår att forskaren ska växla mellan ett metateoretiskt perspektiv 

och ett empirinära.49 Eller med en annan terminologi: zooma ut och zooma in.  

I tolkningsarbetet med den predikoteoretiska litteraturen har jag sökt zooma riktigt långt ut 

i jakt på de föreställningar och antaganden som ligger till grund för texterna. Hur kommer det 

sig att författarna skriver som de gör? Bengt Kristensson Ugglas Slaget om verkligheten. 

Filosofi, omvärldsanalys, tolkning har tillsammans med Mats Alvesson och Kaj Sköldbergs 

Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod gett den filosofiska 

bakgrunden. För förståelsen av rötterna till två av de mest centrala begreppen i den 

predikoteoretiska litteraturen, kommunikation och auktoritet, har jag vänt mig dels till 

professorn i kommunikationsstudier vid Stanfords universitet, John Durham Peters, och hans 

bok Speaking into the Air. A History of the Idea of Communication från 1999, dels till den 

före detta sociologiprofessorn vid university of Kent, Frank Furedi, och hans Authority. A 

Sociological History från 2013. 

Kristensson Uggla, Durham Peters och Furedis arbeten har också, tillsammans med 

Jackson W Carrolls resonemang i boken As One with Authority. Reflective Leadership in 

Ministry från 2011 en stor betydelse för uppsatsens tredje sats, den konstruktiva.  

4.2 Metod och material i uppsatsens andra del 

4.2.1 Deltagande observation 

I uppsatsens andra del, den undersökande, är det predikantens samarbete med församlingen 

som står i fokus. Merparten av det empiriska materialet i den här studien kommer från 

deltagande observation. Ofta används termerna deltagande observation, etnografi och 

fältstudier om vartannat. Gemensamt är att det handlar om att studera vad människor gör, 

                                                           
49 Alvesson och Sköldberg 2008, s. 489-502. 
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vilket bygger på att forskaren kommer in i gemenskapen.50 I boken Etnografiska metoder 

uttrycker sig författaren Patrik Aspers föredömligt kort och koncist: deltagande observation 

handlar om att delta i aktiviteter som deltagarna utför. Målet är att förklara vad som sker 

baserat på förståelse.51  

Mångfalden av termer speglar också det faktum att det finns många olika sätt att bedriva 

deltagande observation på. Katrine Fangen beskriver i sin bok Deltagande observation hur 

metoden utformats i tre olika perioder: (1) Den traditionella i början av 1900-talet som 

kännetecknas av att forskarna avsåg att ge ”objektiva” beskrivningar av främmande kulturer, 

(2) Den modernistiska perioden efter andra världskriget som kännetecknas av en allt mer 

socialkonstruktivistisk syn på verkligheten, och (3) Den reflexiva perioden som präglas av 

postmodernism, konstruktivism och feminism, där man helt gett upp sökandet efter 

universella lagar och istället reflekterar över tolkning av observationer. Därför kan deltagande 

observation handla om långvariga studier där forskaren lever i en främmande kultur en längre 

tid, om att ”skugga” en person eller grupp genom att följa med i allt som pågår under t.ex. en 

dag eller vecka, eller om att studera ett särskilt tillfälle eller en viss aktivitet. Oavsett vad utför 

forskaren två former av handlande på samma gång: hen involverar sig i samspel med andra 

samtidigt som hen observerar vad de företar sig.52 

Ibland kan det beskrivas som en process i två delar: först den process som handlar om hur 

forskaren får tillgång till fältet, sedan den process som handlar om själva observationen. Den 

senare kan beskrivas som en trestegsprocess: till att börja med handlar det om deskriptiv 

observation när forskaren lär känna fältet och utvecklar forskningsfrågan, sedan om fokuserad 

observation då forskaren smalnar av för att hitta de perspektiv som är viktigast för 

forskningsfrågan och mot slutet selektiv observation när forskaren är ute efter att hitta fler 

bevis och exempel för de praktiker och processer hen hittat i steg 2.53 Denna beskrivning 

stämmer väl in på hur den här studien har vuxit fram. Fältstudierna har ägt rum i tre 

omgångar. I en första pilotstudie i adventstid 2015 besökte jag tre församlingar för att sondera 

fältet, prova metoder och utveckla forskningsfrågan. I slutet av påsktiden 2016 gjorde jag 

ytterligare fältstudier i fyra församlingar i syfte att utveckla redskapen för analys. I samband 

med den studien smalnade perspektiven av, och jag insåg behovet av att komplettera med 

intervjuer med predikanterna om deras predikoförberedelse. Intervjuerna var också till för att 

hitta fler exempel på det jag sett i fältstudierna. Under trefaldighetstiden 2016 har jag gjort 

                                                           
50 Silverman, s. 230-231, 234. Aspers, 2011 s. 74.  
51 Aspers 2011, s. 109. 
52 Fangen 2005, s. 11-30.  
53 Flick 2009. S. 226-227. 
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ytterligare fyra fältstudier inklusive intervjuer, denna gång med en ganska klar uppfattning om 

vad jag sökte efter. 

Att arbeta med deltagande observation har uppenbara fördelar. Forskaren blir inte lika 

beroende av informanternas redogörelser och kan upptäcka sådant som de själva kanske är 

omedvetna om eller av olika skäl inte kan uttrycka klart. Nackdelarna är lika uppenbara: 

arbetssättet är tidsödande och hur hanterar man allt empiriskt material och gör det rättvisa?54 

Ett sätt att hantera detta problem är att vara strategisk i sitt urval av vad och vem som ska 

studeras. 

4.2.2 Att göra urval 

Som ovan nämnts koncentrerar sig den här studien på nutida predikan i Svenska kyrkan. En 

anledning är att det är majoritetskyrkan i Sverige. En annan är omfattningen av studien. 

Redan den lokala variationen inom Svenska kyrkan är stor, och att lägga till ett moment av 

jämförelse med andra samfund är mer föremål för en livsgärning än en uppsats på masternivå. 

En tredje är pragmatisk till sin natur: Svenska kyrkan är ett fält som jag känner väl, vilket 

betydligt underlättar både den del av forskningsprocessen som handlar om att få tillgång till 

fältet och den del som handlar om att välja ut vad som särskilt ska observeras. 

Något som också tidigare nämnts är att studien fokuserar på bibelsamtal om kommande 

söndags predikotexter, antingen inom ramen för en gudstjänstgrupp eller en ’vanlig’ 

bibelstudiegrupp. Att det inte är det enda samtal som påverkar predikoförberedelsen är tydligt, 

inte minst i det empiriska materialet. Det förekommer referenser till en mängd andra samtal. 

Det kan röra sig om tidigare samtal i samma grupp,55 samtal i andra grupper som exempelvis 

konfirmandgruppen, barn- och familjeverksamheten eller morgonmässan,56 eller samtal med 

kollegor.57 Även samtal med mig verkar vid några tillfällen ha blivit predikoförberedande. I 

samband med samtal 4, som kommit att handla mycket om andlig nöd, dröjde sig några i 

gruppen kvar efter det att bibelsamtalet och inspelningen var avslutad. Då delade jag en 

personlig berättelse om hur mycket församlingens gemenskap betytt för mig i en tid av andlig 

nöd. Detta perspektiv återkom sedan i predikan. Praktexemplet på hur komplext det kan vara 

återfinns i predikan 9:  

 

På [namn på bibelstudiegruppen] i torsdags så hettade det till ordentligt och jag kände ojojoj, nu har vi spårat 

alldeles bort från den här bibeltexten. Men kanske också det kan vara viktigt någon gång att få göra det. Och 

                                                           
54 Alvesson och Sköldberg 2008, s. 181-183. 
55 Samtal 3, s. 5 och samtal 9, s. 3.  
56 Samtal 5, s. 1, samtal 11, s. 9, samtal 10, s. 3, samtal 2, s. xx. 
57 Samtal 2, s. 14. 
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där var någon som invände att ”var enda gång jag kommer till kyrkan så pratar ni bara om synd. Och jag har 

räknat hur många gånger som helst, att ni bara pratar om synd.” Och till slut blev [namn på diakon] så 

upprörd så hon sade: ”ja, men, hör du då inte tilltalet ”saliga är ni”?” ”Ni är jorden salt”? Och ”Ni är världens 

ljus”? (0.2)  […] Me::n det är ju intressant detta, vad människor hör. Och det är inte alltid det som sägs. När 

jag gick min utbildning så var det många som sade: ”tron kommer av predikan, och därför ska vi predika”. 

Men läser man det grekiska ordet, så står det att ”tron kommer av det som hörs” och det som hörs är inte 

alltid det som sägs. Och när [namn på bibelstudiegrupp] hade gått hem, så var vi några som satt och pratade 

och då bland annat [namn på diakon] som berättade när hennes man var [prästtjänst i kyrka] och han hade 

julotta och han blev så utskälld efteråt för ”vi hade inte sjungit Var hälsad sköna morgonstund” (0.2) Så 

säger [namn på partner] ”ja, men det gjorde vi ju?” ”Nej, minsann, vi sjöng inte Var hälsad sköna 

morgonstund.” Och så visade det sig, att han satt kvar i psalmboken från 1937 och där hade var hälsad sköna 

morgonstund nummer 55. Så när han kom in på julottan och tittade på psalmtavlan så såg han inte 55 och då 

var han så blockerad av det så han märkte inte att församlingen sjöng den psalmen, men under ett annat 

nummer. 58 

 

Predikanten refererar till tre olika samtal i predikan, dels bibelsamtalet, dels ett samtal som 

följde efter det som i sin tur handlar om ett samtal. Jag, som gjort en intervju med predikanten 

och hört hen tala om fenomenet att det som sägs inte alltid är det som hörs, ser också spåren 

av detta samtal. Kanske har ännu fler samtal påverkat, och omvänt kanske bibelsamtalet 

kommer att påverka en annan predikan än den nästkommande söndagens. När situationen är 

så här komplex, varför fokusera just på bibelsamtalet? 

Det viktigaste skälet är det som ovan angetts: av alla de samtal som äger rum i en 

församling har bibelsamtal av den här typen ofta det uttalade syftet att vara just 

predikoförberedande. Även om det inte är tydligt utsagt så är det uppenbart att både präster 

och deltagare anser att de är det. De intervjuade prästerna kan till exempel uttrycka sig så här 

när jag frågar efter vilken funktion samtalen har: ”Och sedan så tycker jag att de här samtalen 

oftast ger väldigt mycket inputs. Och man kanske inte kan använda allt, så i alla fall en och 

annan tråd eller någonting som man går in i.”59 ” Det har också betydelse för mig. Både som 

allmän förberedelse och predikoförberedelse.”60 ”Jag kan predika tankar som är förankrade 

hos många. Jag får bön inför förberedelsen. […] Och sedan underlättar det oftast i 

förberedelsen.”61  

Deltagarnas förväntningar på att bidra till predikan visar sig som sagt i beställningar till 

predikanten, ibland explicita sådana (”tala/tala inte om detta!”), ibland implicita (t.ex. ”detta 

                                                           
58 Predikan 9, s. 1.  
59 Intervju 8, s. 1. 
60 Intervju 11, s. 1. 
61 Intervju 10, s. 1. 



 

28 
 

är intressant” eller ”fler predikningar borde handla om detta”). Att de gör rätt i att förvänta sig 

ett mottagande blir tydligt genom att prästerna, som vi ser i exemplet ovan, ibland refererar 

till samtalen i sina predikningar. Det kan tolkas som ett uttryck för samtalens betydelse för 

predikans innehåll. Detta förekommer i sex av de nio predikningar som ingår i den här 

studien. Som jag nedan kommer att visa överensstämmer innehållet i predikan också i mycket 

hög grad med innehållet i just dessa samtal, vilket ytterligare stöder uppfattningen om den 

särställning bibelsamtalen har i predikoförberedelsen jämfört med andra samtal.  

Dessa samtal är inte bara särskilt väl lämpade av innehållsmässiga skäl utan också av 

etiska. De är del av en offentlig församlingsverksamhet, och formerna för samtalen gör att de 

inte omfattas av prästens absoluta tystnadsplikt. Medvetenheten och förväntan från 

deltagarnas sida om att det som sägs i samtalet på något sätt kan bidra till predikan gör också 

att samtalen oftast håller sig på en personlig men inte privat och självutlämnande nivå. 

Ytterligare skäl är att deltagarna i sådana grupper i stor utsträckning tillhör kärnan i den 

gudstjänstfirande församlingen. De kommer troget söndag efter söndag, är gärna aktiva som 

kyrkvärdar eller liknande i gudstjänsten och har ofta andra uppdrag i församlingen. De tillhör 

de åhörare som predikanten räknar med ska finnas där om söndagarna och lyssna, vilket 

rimligtvis ökar chansen att predikanten väljer att anknyta till just detta samtal. 

I valet av denna typ av samtal står jag dock inför samma fråga som predikoteoretikerna i 

del 1 och predikanterna i del 2: kan deltagarna i dessa samtalsgrupper verkligen anses vara 

representativa för församlingen? Är det inte snarare en exklusiv minoritet bestående av 

individer med specialintresse för Bibel och gudstjänst? Vad gäller predikoteoretikerna är det 

framför allt de senare som problematiserar detta och uppmanar till att söka erfarenheter på 

flera ställen, särskilt hos dem som annars inte får komma till tals. Hammar nämner dock i sin 

bok från 1985 att prästen inte får glömma att hen ska tala till fler än medlemmarna i 

predikogruppen i sin predikan.62 Predikanterna i denna studie förefaller vara av denna 

uppfattning. De visar medvetenhet om att samtalsdeltagarna inte är representativa för hela 

församlingen genom att i samtalen påminna om att det kommer att vara andra gudstjänstfirare 

på plats i form av barnfamiljer, körsångare, dansare och konfirmander. Jag själv ser inte heller 

att samtalsdeltagarna skulle kunna vara representativa för församlingen vad gäller samtalens 

innehåll. De har genom sitt engagemang och intresse en förförståelse som få andra individer 

och grupper i församlingen har. Däremot vill jag mena att samtalsdeltagarna är representativa 

                                                           
62 Hammar 1985, s. 54-56. 
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i den meningen att de samarbetsformer som prästen använder i samtalet med dem sannolikt 

förekommer också i andra samtal hen för med församlingen.   

Den här studien omfattar som sagt nio sådana samtal med efterföljande predikningar, från 

nio olika församlingar. När jag sökte efter församlingar att besöka hade jag tre kriterier som 

skulle vara uppfyllda för att jag skulle ta en första kontakt: att prästen skulle vara 

tillsvidareanställd, den som normalt ledde samtalen i grupperna, samt vara regelbunden 

predikant i församlingen. Det finns två anledningar till valet av dessa kriterier: det skulle 

sannolikt vara lättare att studera det predikoförberedande samtalet och predikan som en replik 

i en ständigt pågående dialog i en grupp där predikanten och deltagarna i samtalsgruppen hade 

en upparbetad relation. För det andra för att sannolikheten skulle vara större att gruppen hade 

tillit till varandra. Tilliten är nämligen avgörande för att det ska vara möjligt att bedriva 

kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning innebär alltid ett ingripande i ett socialt system. Det 

stör rutiner utan att ge något tillbaka och kan skapa oro bland deltagarna för vad resultaten ska 

visa, vilket påverkar forskningen. Det behövs tillit för att det ska fungera. Tillit till forskaren 

och hens begäran, och tillit inom gruppen.63  

Dessa församlingar hittade jag genom att fråga kollegor, ett så kallat strategiskt urval. Ett 

sådant var av nöden eftersom långt ifrån alla församlingar informerar om denna sin 

verksamhet på exempelvis hemsidor eller i annonser. Intentionen var att inkludera hela Lunds 

stift, men tyvärr förekom den här typen av samtal mycket sparsamt på östra sidan av stiftet. 

Antingen utgick inte bibelsamtalen från evangeliebokens texter eller så stämde inte kriterierna 

för urvalet av predikanter. På stiftets västra sida är de dock relativt vanligt förekommande. Jag 

fann tjugotalet församlingar som passade in i mina urvalskriterier, och ytterligare ett tiotal 

som erbjöd samtal utifrån evangeliebokens bibeltexter men inte uppfyllde de andra kriterierna 

(tillsvidareanställning och/eller regelbunden tjänstgöring som predikant för prästen).64 

De församlingar som till sist kom att ingå i studien valdes av pragmatiska skäl. En faktor 

var geografiskt område. Församlingarna ligger c:a 15 mil från min bostad strax utanför 

Helsingborg. Till en uppsats av det här formatet finns ett visst mått av tid och resurser, vilket 

gör det logiskt och strategiskt att välja närområdet när varje församling skulle besökas minst 

två gånger, en gång i samband med bibelsamtalet, en gång i samband med gudstjänsten. 

Eftersom resultaten ändå inte är generaliserbara utgör det inget hinder, utan är snarare en 

                                                           
63 Flick 2009, 107-109. 
64 Att döma av internetsökning på sökordet ”gudstjänstgrupp” är detta ganska vanligt förekommande i svenska 

kyrkan i övrigt. Särskilt vanligt förefaller det vara i Växjös och Stockholms stift. 
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fördel i det att jag känner fältet och dess särdrag. En annan faktor var min egen tjänstgöring. 

Jag kunde bara bedriva fältstudier de söndagar jag själv inte var i tjänst som präst. 

Den här studien gör också strategiska nedslag i tiden. Den första pilotstudien kom att 

utföras i adventstid, och i tolkningen av materialet fann jag egenheter som jag misstänkte hade 

med kyrkoåret att göra. Därför gjordes den andra omgången fältstudier i slutet av påsktiden 

och den tredje i slutet av trefaldighetstiden.  

4.2.3 Att samla in materialet 

Ingången till forskningsfältet 

I deltagande observation görs normalt en skillnad mellan stängda/privata och öppna/offentliga 

forskningsfält. När det gäller de stängda behövs så kallade portvakter, personer som öppnar 

dörren till fältet.65 Även om predikan kan sägas vara ett öppet fält, är bibelsamtalet långt ifrån 

det. För att få tillgång till forskningsfältet gick jag till väga på följande sätt: först kontaktade 

jag kyrkoherden/arbetsledaren per mail. I mailet förklarade jag att jag är präst och 

masterstudent, syftet med studien, hur jag fått veta att församlingen hade sådana samtal, vad 

det skulle innebära för deltagarna i studien och vilka etiska riktlinjer som gäller för forskning. 

Jag betonade frivilligheten och var särskilt noga med att poängtera att jag förstod att det 

kunde finnas goda pastorala skäl att avstå. Tanken var att ge en ”lätt utväg” för den som inte 

ville delta, så att ingen skulle känna sig pressad att säga ja. I några fall skickade arbetsledaren 

förfrågan vidare till medarbetare som själva fick ta ställning, i några fall var det arbetsledaren 

själv som valde att delta. 

En fråga som orsakade mig huvudbry var hur deltagarna i samtalsgrupperna skulle 

tillfrågas och informeras. Till sist stannade jag för att låta prästen sköta detta. Anledningarna 

var flera. För det första ville jag skydda deltagarna. Jag bedömde det som enklare för en 

deltagare att säga till sin ”egen” präst att hen önskar avstå, än till en okänd präst/forskare. 

Präster har också oftast god kännedom om deltagare i sina verksamheter och den ”egna” 

prästen skulle kunna avstyra i de fall personen själv inte insåg att deltagande var olämpligt. 

Ytterligare en anledning var karaktären på grupperna. Bibelstudiegrupper är ofta öppna så att 

vem som helst är välkommen. Den enda som har någon överblick över vilka som kan tänkas 

komma är prästen. Gudstjänstsgrupper är inte lika öppna, men det är vanligt att deltagare kan 

tillkomma eller bytas ut, t.ex. om någon i får förhinder och byter tjänstgöringsdag med en vän. 

För att så långt det var möjligt säkerställa att alla fått information på förhand om att jag skulle 

komma och kunna fatta beslut om deltagande, beslöt jag att be prästerna ordna med detta.  
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Det fungerade väl utom vid ett tillfälle då en av deltagarna reagerade starkt på min närvaro, 

uttryckte att hen upplevde att hen inte blivit tillräckligt informerad och ifrågasatte om jag 

följde principerna för god forskningsetik. Personen beslöt sig ändå för att delta, men då 

informationen innan samtalet, själva samtalet och min observation påverkades av reaktionen 

har jag valt att utesluta detta samtal och följaktligen även den tillhörande predikan ur 

materialet. Den tillit som behövs för att göra en god observation saknades och informationen 

om de etiska riktlinjerna blev inte fullständig och korrekt. Därför bedömde jag det som oetiskt 

att använda materialet. Intervjun med predikanten om predikoförberedelser i allmänhet 

bedömde jag dock som möjlig att använda. 

Ytterligare en predikan med föregående samtal har uteslutits ur materialet. I samband med 

den första omgången fältstudier uppstod en situation när ett samtal av de tre jag bokat in fick 

ställas in och bokas om. När jag inte fick mitt empiriska material i tid blev det tidsnöd i 

skrivprocessen av pilotstudien. Vis av erfarenheten bokade jag in fyra fältstudier i samband 

med de två andra omgångarna fältstudier. På så vis tog jag höjd för inställda samtal, misstag, 

tekniska problem eller sjukdom och kunde vara trygg i att få tillräckligt med material. Av de 

fyra fältstudier jag gjorde i den andra omgången har jag valt att inkludera de tre som gjordes i 

Lunds stift och som har bäst ljudkvalitet. Det förelåg inga innehållsmässiga skäl att utesluta 

denna fältstudie.  

Kontakten med fältet 

Vid deltagande observation är en av de stora frågorna alltid hur.  Hur mycket (eller litet) 

deltagande behövs för en bra observation? Hur ska forskaren bete sig för att få så god kvalitet 

på sin kvalitativa forskning som möjligt? Vilken roll ska hen ta? Idealet är, som Fangen 

skriver, att ”smyga naturligt in i det sociala sammanhanget, på så sätt att de övriga inte känner 

sig beklämda av din närvaro, även om de vet att du egentligen inte är ’en av dem’.”66 Hur det 

rent praktiskt ska gå till beror på det sociala sammanhanget. Fangen skiljer mellan fullt, icke- 

och delvis deltagande observatör där det vanligaste är att forskaren deltar i det sociala 

samspelet, men inte i de miljöspecifika aktiviteterna.67 I den här studien, där samspelet mellan 

präst och församling stod i fokus, valde jag att vara delvis deltagande. Icke-deltagande, att 

sitta i ett hörn i rummet och bara observera bedömde jag skulle bidra till att skapa en känsla 

av obehag. Dessutom skulle det vara svårt att observera detaljer i samspelet. Med min 

kännedom om fältet visste jag att det i sådana här grupper oftast finns deltagare som väljer att 

vara passiva, inte säga så mycket utan mest lyssna, nicka och humma. Så skulle också en ny 
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deltagare i gruppen sannolikt bete sig vid första tillfället. Det skulle med andra ord vara lättare 

att smälta in genom att delta i samtalet utan att själv säga något (om jag inte blev direkt 

tilltalad).  Dessutom kom jag på detta vis så nära att jag hade möjlighet att observera och 

lyssna på alla nivåer (se nedan).  

Vid själva samtalen bar jag inte ämbetskläder, men presenterade mig som präst, tjänstledig 

för studier. I kvalitativ forskning av det här slaget kan det ibland vara problematiskt att 

deltagarna känner till att forskaren är ämbetsbärare. Det kan styra vad de säger och gör. 

Kanske de inte vågar säga vissa saker, kanske de väljer en viss typ av samtalsämnen för att de 

är medvetna om att forskaren också är präst, kanske kan samtalet glida över i en 

själavårdssituation. I det här fallet bedömde jag det dock som relativt oproblematiskt. Det 

fanns ju redan en präst närvarande så samtalssituationen var redan påverkad av en 

ämbetsbärares närvaro. Och skulle samtalet komma in på ämnen av själavårdsnatur kunde 

gruppens egen präst ta hand om det. Jag bedömde det också som klokt att alla i gruppen hade 

samma information om mig som person. Prästen i gruppen visste ju att jag var en kollega, och 

det hade kunnat påverka samtalet negativt om vi hade varit tvungna att sitta och smyga med 

den informationen, eller till och med råkat försäga oss. Tilliten är ju som sagt avgörande för 

en lyckad observation.  

Vid de sju första tillfällena, dvs. de två första omgångarna av fältstudier, inleddes samtalet 

med att jag återknöt till den information de redan fått. Jag berättade om mig själv, syftet med 

studien, de etiska riktlinjerna och hur jag skulle förfara med materialet. Därefter frågade jag 

om det gick bra att spela in samtalet med min mobiltelefon, under förutsättning att de under 

och efter samtalet fick ange om det var något de ville stryka, att ljudfilen skulle raderas när 

samtalet var transkriberat, och att den anonymiserade transkriberingen förvarades i ett låst 

skåp i min bostad. Vid alla sju tillfällen fick jag tillåtelse att spela in och frågade en extra 

gång i samtalets slut om någon ville utesluta något, samt informerade dem om hur de skulle 

gå till väga om de skulle vilja det vid ett senare tillfälle.  

Vid det åttonde tillfället, i inledningen till den tredje och sista omgången fältstudier, kom 

den starka reaktionen från deltagaren som upplevde sig inte ha blivit informerad. Då beslutade 

jag mig för att fortsättningsvis använda en delvis annan strategi.68 Prästens fick fortfarande 

bära ansvaret för att informera deltagarna, men jag skickade påminnelse om att jag skulle 

komma någon vecka innan och betonade vikten av att informera gruppen. Genomgången av 

informationen i början av samtalet var inte bara muntlig utan även skriftlig, för att förtydliga 

                                                           
68 Det är inte ovanligt vid kvalitativa studier att metoden justeras efter hand. Särskilt inte när ”forskaren” är en 

student under utbildning som står i en läroprocess.  
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vad det var som gällde. Deltagarna fick sedan underteckna att de fått informationen och att de 

samtyckte till att delta. Samtyckena har förvarats på mitt arbetsrum i samma låsta skåp som de 

personuppgifter jag har tillgång till i tjänsten. Endast jag själv har nyckel till skåpet. 

Transkriberingarna och personuppgifterna har alltså inte förvarats på samma ställe. När jag 

återkopplade till den e-postade förfrågan om att spela in samtalet gjorde jag så att jag ställde 

frågan om det gick bra, och gick sedan ut ur rummet medan deltagarna diskuterade saken. 

Detta för att minimera risken att de kände sig pressade att säga ja. Prästen instruerades om att 

kalla in mig igen när beslut fattats och bara meddela om svaret var ja eller nej, utan någon 

förklaring. Två av samtalen fick jag spela in, ett fick jag ta anteckningar från. 

Under själva samtalen höll jag låg profil, men visade med nickar och minspel att jag 

lyssnade. Jag bemödade mig om att bara svara på direkta frågor. Jag ställde inga frågor, utan 

lät prästen leda samtalet. Direkt efter samtalen skrev jag ett sammandrag. Detta för att få med 

så mycket som möjligt av den information som inte kommit med i inspelningen, som behövs 

för en helhetsbild av tolkningen och som annars skulle vara svår att minnas. I det fall det var 

en gudstjänst av något slag i anslutning till samtalet deltog jag i den. Tanken med det var att 

det skulle bidra till att förbättra observationen, både genom att skapa tillit och genom att jag 

då fick en ”försmak” av vad som väntade på söndagen. Jag fick veta mer om kyrkorummet, 

hur prästen agerade i det samt var jag skulle placera mig för att få bästa möjliga observation, 

och prästen och deltagarna fick veta mer om mig när de såg mig delta i gudstjänsten. 

Vid predikotillfället deltog jag i gudstjänsten som en vanlig gudstjänstfirare utom vid 

själva predikan. Då spelade jag in ljudet och tog anteckningar. Jag betraktar predikan som det 

talade ordet (eller transkriberingen av det). Det är heller inte alla präster som skriver ut manus 

och jag ville inte att prästen skulle behöva ändra något i sitt vanliga förberedelsearbete. Både 

samtal och predikan är transkriberade enligt de riktlinjer som beskrivs av Steinar Kvale och 

Svend Brinkmann deras bok Den kvalitativa forskningsintervjun.69 Efter gudstjänsterna skrev 

jag också ett sammandrag. 

I all observation har jag haft utgångspunkt i den teknik som psykiatern Clarence Crafoord 

beskriver i sin klassiska Människan är en berättelse från 1994. Crafoord menar att alla 

människor är sitt språk. Det är ord, men tar sig alltid uttryck genom kroppen i sådant som 

kroppshållning, ögonkast, minspel och röststyrka. Lyssnande bör därför ske på sju nivåer: (1) 

Lyssnandet efter den framsagda texten, den relativt okomplicerade informationsnivån. (2) Det 

empatiska lyssnandet efter talarens känslor. (3) Lyssnandet efter undertexten, efter sådant som 
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bristande överensstämmelse mellan form och innehåll. (4) Lyssnandet efter tilltal, vem talar 

talaren till och vad vill hen ha sagt. (5) Lyssnandet efter motsägelser, medvetna eller 

omedvetna. (6) Lyssnandet efter de egna känslorna (och urskiljandet om det är egna känslor 

eller talarens överförda känslor som är i spel).  (7) Det omedvetna lyssnandet som har att göra 

med vad Crafoord kallar projektiv identifikation, eller ”dumpning”. Som vi nedan ska se 

anknyter Bernice Sundkvist till detta i sin predikoteori. För att kunna skapa mening och 

tänkande i en kaotisk värld ”dumpar” barnet sina känslor i sina föräldrar, som förnimmer och 

förstår dem, och kan förhålla sig till barnet på ett sätt som gör att barnet kan ta den dumpade 

känslan tillbaka i en form som det kan förstå och hantera. Detta omedvetna flöde uppstår 

mellan människor också i vuxen ålder, och den professionella lyssnaren bör vara medveten 

om det och lyssna efter också detta.70  

Intervjuerna 

Efter den deskriptiva och fokuserade observationen stod det (som ovan nämnts) klart att jag 

hade ett behov av att fördjupa förståelsen av observationerna. Jag behövde triangulera. Detta 

är inget ovanligt när det gäller deltagande observation.71 I samband med de fyra sista 

fältstudierna i den sista, selektiva observationsomgången, genomförde jag därför intervjuer 

med predikanterna i samband med samtalen. Vid intervjutillfällena gällde samma 

förutsättningar som för observationerna. Också där vinnlade jag mig om att skapa tillit och om 

att lyssna på alla nivåer. Jag använde mig av en intervjuguide med fem frågor. Eftersom jag 

var i den selektiva fasen av observationerna var syftet med intervjuerna i första hand 

hypotesprövande, att kasta ljus över observationerna. 

Intervjuerna var semistrukturerade, det vill säga de bestod av fem enkla, öppna frågor som 

kunde följas upp med följdfrågor.72 En av dem rörde samtalets funktion. Under arbetets gång 

hade frågor uppstått om i vilken utsträckning predikanterna egentligen uppfattade samtalet 

som predikoförberedande. Eftersom jag var ute efter att beskriva predikanten och 

samtalsdeltagarnas samarbete var jag nyfiken på hur prästerna själva beskrev vad som sker i 

samtalen. Två av frågorna rörde deras predikoförberedelse i allmänhet: hur den brukar gå till 

och hur de skulle vilja att den gick till. Tanken var att mer ringa in samtalets funktion i 

relation till alla de andra momenten i predikoförberedelsen och i någon mån förstå hur 

predikanten värderade samtalet i relation till dem. Till sist var jag nyfiken på hur 

predikanterna uppfattade de två saker som den predikoteoretiska litteraturen sätter i relation 

                                                           
70 Crafoord 2005, s. 42-67. 
71 Flick 2009, s. 232 och Alvesson och Sköldberg, s. 179. 
72 Kvale och Brinkmann 2014, s. 148, s. 173-175. 
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till samtalet: att predikan ska vara induktiv och frågan om auktoritet. Frågorna var som följer: 

(1) Hur brukar din predikoförberedelse gå till? (2) Hur skulle du vilja att den går till? (3) Vad 

har de här samtalen för funktion? (4) Hur uppfattar du relationen mellan bibeltext och 

erfarenhet? (5) Har du någon auktoritet som predikant och vad består den i sådana fall av? 

4.2.4 Att tolka materialet  

Att omtolka empiri till text 

Det är viktigt att varar medveten om att det är en tolkande process som äger rum, både när 

fältanteckningar/sammandrag nedtecknas och när ljudinspelningar transkriberas. Vad gäller 

transkriberingen är det muntligt språk som översätts till skriftligt. Som Kvale och Brinkmann 

skriver: att transkribera är att transformera, och när texten väl föreligger är det fattiga, 

tvådimensionella återgivningar av ett levande samtal.73 På samma sätt är fältanteckningar, hur 

”fylliga” de än strävar efter att vara, blott en blek skugga av vad som verkligen ägt rum.74 

Samtidigt är nedtecknandet ett måste för att få överblick, för att kunna tolka och presentera 

resultat. Ofta ger det också forskaren möjlighet att distansera sig till materialet så att det går 

att reflektera över det.75  

Transkriberingen har följt de vanligaste utskriftskonventionerna: överlappande tal, när flera 

personer säger något samtidigt, har markerats med klammer [] hos alla inblandade talare. När 

överlappande tal förekommer inne i ett lite längre uttalande, så att raden fortsätter, har det 

markerats med likhetstecken =.  Jag hämtar ett exempel ur småpratet i början av samtal 10: 

 

P10: Ja::: förutsättningarna är att det är söndagen före domsöndagen e::h det är det, och det är fortfarande 

andra årgångens texter men inte länge till. E::h och- vill man använda psalmboken så blir det ju på sidan-  

10a: 1564. 

P10: Ja:::: blir det? Just det. 64. 

10: Mm.  

P10: Det blir det. 1564. (0.4) ((bläddrar)) Jag ska bara hämta min bok (.) jag glömde här. (0.17) ((prästen 

lämnar rummet)) 

10a: ((till Frida)) Då har du långt att köra, du? 

F: Ja, jag bor ju i Rydebäck utanför Helsingborg, så att jag- det tog en timme. [((skrattar))] det tog en= 

10a:               [Ja:: ] 

F: =stund [på småvägarna] 

10b:         [Det kommer] att frysa på ikväll! 

F: Ja. Jag hoppas och ber att jag ska komma hem. 

                                                           
73 Kvale och Brinkmann 2014, s. 217-218. 
74 Aspers 2011, s. 111-121. 
75 Aspers 2011, s. 125.  
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I exempel förekommer också tecknet (.), en punkt inom parentes, som anger paus inom eller 

mellan ord. Längre pauser är angivna i sekunder, t.ex. blir en fyra sekunder lång paus 

markerat som (0.4). Kolon anger förlängning av omedelbart föregående ljud, som när prästen 

här ovan inleder med ett långt ”Ja::::” och understrykning betyder betoning. Enkel parentes 

(ohörbart) betyder att det inte gick att höra vad som sades, och (()) dubbel parentes anger en 

beskrivning.76 Det talfenomen som inträffar när en person avbryter sig mitt i en mening och 

börjar på en ny markerar jag med talstreck -. Det kan se ut så här när prästen i samtal 10 tar 

upp en tråd i samtalet om den kommande söndagens texter: ”Ja:: det är dramatiskt. Det- det 

är- Är det de religiösa ledarna genom tiderna som ser till att där är sådan skrämsel, eller är det 

faktiskt Guds budskap?” Ovanstående exempel visar också att jag har valt att framställa 

talspråk som skriftspråk, men tagit med de extra ljud som kan ange bekräftelse, t.ex. ”m::” 

eller ”A:h”, tvekan eller eftertänksamhet, t.ex. ”e:::h” eller ”ehm” och suckar h:::.  

Fältanteckningarna gestaltas som sammandrag. Naturligtvis är sådana alltid fullständigt 

genomdränkta av förförståelse och teorier. Vi ser vissa saker för att vi medvetet och 

omedvetet tagit till oss vissa sätt att se. Å andra sidan skulle det inte vara möjligt att beskriva 

något alls utan hjälp av teorier och förförståelse.77 I sammandragen har jag fokuserat på att 

beskriva rummet, skeendet och stämningar.  

Rummet handlade om att beskriva de fysiska förutsättningarna, den omgivande miljön och 

hur det är att lyssna och tala i den miljön. Några exempel: att samtala ostört i ett för ändamålet 

anpassat rum, där deltagarna kunde höra och se varandra bra skapade andra förutsättningar än 

i det fallet då det pågick en pianolektion i samma lokal, eller då personal och besökare 

ideligen tittade in med frågor, eller där deltagarna på grund av ålder hade svårt att höra vad de 

andra sade. Här angavs tidpunkt: dels tid på dagen, dels tidpunkt i veckan. Ett samtal som förs 

på kvällen när deltagarna ramlar in med andan i halsen, uppstressade efter en dag på jobbet 

blir på annat sätt än ett samtal som förs mitt på dagen. Ett samtal som förs tidigt i veckan har 

andra förutsättningar att påverka predikanten än ett samtal som förs sent torsdag kväll. Här 

angavs också vilken typ av material som användes. Lästes texterna ur psalmbokens 

evangeliebok och/eller Bibeln? Hade prästen med sig annan litteratur och i så fall vilken?  

Skeendet handlade föga förvånande om att beskriva vad som skedde i kronologisk ordning, 

men också om att fråga efter gruppens sammansättning, historia och upplägg samt hur prästen 

                                                           
76 Kvale och Brinkman 2014, s. 222-223. 
77 Silverman 2014, s. 245-246, 260, 263. Aspers 2011, s. 85, 90-93.  
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brukar förbereda sig inför själva samtalet. Stämningarna handlade om att ge ord till vad jag 

kunde uppfatta pågick. Ljudinspelningen kunde bara fånga den första nivån av lyssnande, 

informationsnivån. Stämningarna fångar in något av de andra sex nivåerna av lyssnande. 

Exempelvis kunde någon säga något skämtsamt med ett skratt, medan kroppsspråket 

avslöjade sorg eller vrede. I något fall uppfattade jag att det fanns en konkurrens mellan 

prästen och en deltagare i gruppen om ledarskapet. Undertryckt frustration och irritation 

förekom ofta. Likadant fanns det i nästan alla samtal förtätade ögonblick då deltagarna blev 

särskilt berörda av något. Det fanns också i nästan alla grupper deltagare som inte sade så 

mycket högt, men som medverkade aktivt med sitt kroppsspråk. 

Predikningarna och samtalen identifieras med ett nummer. De samtal och predikningar 

som hör ihop har samma nummer. Samtal 1 och predikan 1 hör med andra ord samman. 

Pagineringen börjar om i varje individuellt samtal och predikan. När jag refererar till det 

empiriska materialet gör jag det genom att ange vilken predikan/samtal och sedan sidnumret, 

t.ex. ”Predikan 1, s. 1” eller ”Samtal 2, s. 2”. Referenser till intervjuer sker på samma sätt, 

t.ex. ”Intervju 9, s. 1”. Intervjuerna har samma siffra som korresponderande samtal och 

predikan för att prästerna genom hela materialet ska kunna behålla sina beteckningar P1, P2, 

P3 osv. Deltagarna identifieras med en siffra och en bokstav i den ordning de yttrade sig i 

samtalet. Den som yttrade sig först i samtal 1 blir ”1a”, nästa att yttra sig blir ”1b” osv. För att 

skydda deltagarnas identitet har jag valt att inte markera kön och ålder. Jag har också avstått 

från att ge deltagarna kodnamn. Eftersom jag refererar till så många olika deltagare bedömde 

jag att det skulle vara lättare för läsaren att hålla isär 1a och 9c än att minnas vilket samtal 

kodnamn ”Ulf” respektive ”Britta” hörde till.   

Att tolka tolkningen 

Tolkningen av empirin kan alltså sägas vara tolkningar av tolkningar. De principer som 

väglett i tolkningen av den predikoteoretiska litteraturen gäller förstås även för tolkningen av 

det empiriska materialet. Med tanke på att det rör sig om ett empiriskt material behöver jag 

dock klargöra vissa punkter. 

Del och helhet 

Tolkningen av de transkriberade texterna pendlar mellan del och helhet på jakt efter mönster: 

mellan textens delar och dess helhet, men också mellan text och kontext, det vill säga mellan 

transkription och sammandrag. Något jag funderat mycket över är hur jag ska redovisa allt 

detta för att läsaren ska kunna värdera min tolkning. Att beskriva parametrarna för varje 

enskilt samtal och varje enskild gudstjänst i redogörelsen för metod och material är mycket 

utrymmeskrävande och läsaren riskerar att bli mer förvirrad än hjälpt av denna enorma mängd 



 

38 
 

information. Det arbetssätt jag till sist stannat vid är att skriva fram i den löpande texten när 

observationen på ett särskilt sätt påverkat tolkningen. 

    Väl transkriberade genererade samtalen och predikningarna 239 sidor. Materialet 

granskades och kodades först för innehåll, dels motiv som överensstämmer, dvs. vilka motiv 

som förekommer i både samtal och predikan, dels motiv som inte gör det. De motiv som 

förekommit i samtalet men inte dyker upp i predikan kallar jag oanvända motiv. De nya 

motiv som dyker upp i predikan, kallas också så: nya motiv.  

Begreppet motiv (i bemärkelsen ”bild”, inte ”avsikt”) avser samtalsämnen från samtalet 

och teman i predikan. Ett motiv kan sägas vara ett tankekluster på ett visst tema eller ämne. I 

sin numera klassiska predikoteoretiska bok Homiletic – Moves and Structures från 1987 

argumenterar David Buttrick för att predikningar, liksom allt mänskligt tal, är uppbyggda i 

sekvenser. Dessa sekvenser är uppbyggda av mindre enheter, moves. Han skriver: ”Sermons, 

no matter how intricately arranged, involve sequential talking, a series of language models put 

together by some sort of logic. Just as a chain of sentences in a conversation may assemble to 

make meaning, so in preaching, moves (modules of language) form in consciousness to 

pattern an understanding.”78  

Att jag har valt att använda begreppet ”motiv” istället för ”move” har flera skäl. Ett är att 

begreppet är så nära förknippat med Buttricks syn på predikan. Med move avser han (som 

själva ordet antyder) en rörelse som kontrasteras mot ett mer ”stillastående” sätt att 

kommunicera, dvs. när predikan består av points. Ett move ska i en predikan vara uppbyggt på 

ett särskilt sätt med en viss typ av språk och bindas samman på ett logiskt sätt.79 Det är inte 

alltid fallet i de samtal och predikningar jag studerat, tvärtom är det ganska vanligt att 

samtalet helt byter riktning utan någon sammanbindande logik efter en längre stunds tystnad 

eller att predikans enheter påminner mer om points än moves. Ett annat skäl är att jag ville 

använda ett svenskt ord.  

De överensstämmande motiven delades sedan in i tre kategorier med avseende på hur 

materialet har bearbetats av prästen: oförändrade motiv där innehållet i samtalet och predikan 

är detsamma; utvecklade motiv där motivet förekommit i samtalet, men predikanten fördjupar 

och lägger till nytt; förändrade motiv där predikanten behållit motivet men förändrat det och 

fyllt det med nytt innehåll.  

Därefter undersökte jag av vem och hur de överensstämmande motiven presenterats i 

samtalet. Det ger en uppfattning om hur prästen och deltagarnas samverkat. Där har jag funnit 

                                                           
78 Buttrick 1987, s. 24. 
79 Buttrick 1987, s. 23-28. 
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sju samarbetsformer. Fyra av dem initierade av samtalsdeltagarna, tre av prästerna. De fyra 

som introducerades av deltagare kallar jag lyssnande, tolkande, svarande och mottagande. 

Lyssnande är när deltagarna diskuterar utan att prästen kommenterar, och sedan återges 

motivet i predikan. Tolkande är när en deltagare gör en utsaga, prästen tolkar utsagan 

teologiskt, deltagaren bekräftar tolkningen och tolkningen sedan återkommer i predikan. 

Svarande är när en deltagare ställer en fråga vars svar (ibland också även själva frågan) 

återkommer i predikan. Mottagande är, som ovan nämnts, när en deltagare explicit eller 

implicit ”gör en beställning” och  låter förstå att detta bör ingå i eller uteslutas ur predikan.  

De tre samarbetsstrategier som initieras av prästen kallar jag prövande, undervisande och 

erfarenhetssökande. Prövande är när prästen presenterar en tolkning eller idé och låter 

deltagarna samtala om den, för att sedan använda denna tolkning eller idé, ofta utvecklad, i 

predikan. Erfarenhetssökande är när prästen efterfrågar deltagarnas åsikter eller erfarenheter. 

Undervisande är när prästen helt enkelt undervisar om bibeltext, lärofrågor eller kyrkohistoria 

utan att någon ställt en specifik fråga och oftast utan att någon av deltagarna kommenterar det 

sagda. Det kan ifrågasättas om detta alls är ett samarbete, men jag vill hävda att det är det. 

Deltagarna förväntar sig att prästen ska bidra med kunskap vilket gör att hen ofta har förberett 

sig innan samtalet genom att läsa på, en förberedelse som kanske inte alls ägt rum om inte 

prästen haft denna förväntan på sig. Och även om deltagarna inte säger så mycket så lyssnar 

de med intresse och markerar med nickar, hummanden och följdfrågor vad de tycker är 

särskilt intressant. Delar av undervisningen återkommer ofta i predikan.  

Till sist undersökte jag de nya och oanvända motiven. Fanns det något gemensamt för 

dessa med avseende på innehåll och vem som fört in dem i samtalet?  

Tillit och misstanke 

Också här pendlar tolkningen mellan tillit och misstanke. En viktig fråga i tolkningen av det 

empiriska materialet är i vilken utsträckning den predikoförberedelse jag deltagit i liknar 

arbetet inför en vanlig söndag. Kan prästerna ha ”skärpt till sig” inför mig? Medveten om 

detta försökte jag ta höjd för det redan i den första kontakten med arbetsledarna och prästerna. 

Jag var tydlig med att jag var medveten om att det inte alltid är möjligt att använda material 

från samtal, och att jag inte förväntade mig att det skulle ske. Jag bedömde det också som 

osannolikt att prästen skulle kunna upprätthålla en fasad över tid, vilket visade sig vara 

korrekt. Ofta var början av samtalet lite trevande, men sedan föll präst och deltagare ganska 

snabbt in i sin habitus, det sätt de var vana att agera på som grupp. Dessutom brukar präster i 

sin professionella roll vara relativt vana vid att förhålla sig till nya personer i verksamheterna 
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och att bli iakttagna och bedömda, och torde inte påverkas av en utomståendes närvaro i lika 

stor utsträckning som andra yrkesgrupper.  

Att jag ändå har påverkat situationen står dock tydligt. I flera av samtalen och två av 

predikningarna förekommer metareflektioner om predikan som sannolikt orsakats av min 

närvaro. Det blir särskilt tydligt hos de präster jag intervjuat. Intervjun blev helt enkelt också 

ett samtal som påverkade i predikoförberedelsen! Detta är dock inte nödvändigtvis negativt. 

Metareflexionerna har utgjort värdefullt empiriskt stöd för resonemangen i uppsatsens tredje 

och sista del, den konstruktiva.  

Pendlingen mellan misstanken om att materialet är påverkat av min närvaro och tillit till att 

materialet ändå ska kunna säga något relevant om predikoförberedelsen har präglat 

tolkningsarbetet.   

Integritet och reflexivitet 

Integritet är en särskilt viktig fråga i arbetet med empiriskt material. Här handlar det om både 

den integritet som kommer av en genomreflekterad forskning, och om integriteten hos dem 

som deltar i studien.  

I den här studien har, som ovan nämnts, personuppgifter behandlats. En personuppgift är 

all slags information som indirekt eller direkt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. 

För att sådana ska få användas i forskning krävs dels att det ska vara motiverat att samla in 

uppgifterna, dels att deltagarna i studien ska ha gett sitt samtycke till att delta. Informerat 

samtycke har som ovan nämnts inhämtats muntligt i de sju första undersökningarna. Först av 

präst i god tid innan samtalet och sedan av mig innan samtalet börjar. Vid de tre sista 

samtalen även skriftligt. Insamlingen av uppgifterna motiveras av kunskapsluckan.  

Den som deltar i en studie har också rätt till anonymitet. Alla transkriberingar och 

sammandrag är anonymiserade. Namn på personer och platser är borttagna. Vad gäller 

känsliga och privata uppgifter som kan härledas till en person har de uteslutits. I de fall 

deltagaren i fråga inte själv sagt ifrån att de ska uteslutas har jag uteslutit dem i de fall jag 

bedömt det vara lämpligt. Alla citat ur predikningar är prövade i de tre mest använda 

sökmotorerna på internet80 för att det inte ska gå att via citaten spåra predikant, plats och 

eventuella samtalsdeltagare. Till uppsatsen har jag valt citat med integriteten som ledord, 

vilket betyder att jag i valet mellan forskningens och den enskilda personens integritet alltid 

låtit individens integritet gå före.  

                                                           
80 De tre största sökmotorerna är Google, Yahoo och Bing. Google har överlägset störst marknadsandel i de 

flesta länder. I Sverige har Google över 95%, Bing 3% och Yahoo c:a 0,5%. Statistik hämtat 161211 från 

http://www.befound.se/tips/statistik-over-sokmotorer.aspx  
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Eftersom universitetet inte tillhandahåller förvaring av material för masterstudenter har jag 

använt de resurser jag har tillgång till i tjänsten. Jag har två låsbara skåp som endast jag har 

tillgång till, ett i min bostad och ett i mitt tjänsterum. De anonymiserade transkriberingarna 

har förvarats i bostaden och de utskrivna mailkonversationerna samt de underskrivna 

samtyckena på arbetsplatsen, klart åtskilda. Ljudfilerna har raderats så snart de transkriberats. 

Utskrifterna behåller jag i ett år efter uppsatsens framläggande, sedan destrueras de i den 

dokumentförstörare jag också har tillgång till via tjänsten. 

Alla inblandade, kyrkoherdar, präster, deltagare har erbjudits ett exemplar av uppsatsen när 

den är framlagd och redigerad.  

Del 1: den predikoteoretiska beskrivningen 

I denna första del av uppsatsen står det predikoteoretiska idealet i fokus. Hur beskriver den 

predikoteoretiska litteraturen från de senaste 40 åren det predikoförberedande samtalet och 

dess funktion för predikan? När predikoteoretikerna själva ska beskriva synen på predikan är 

det vanligt att framställa det som ett skeende över tid och att kontrastera. Översikter tenderar 

att bli till berättelser om en stegvis evolution där de deduktiva dinosaurierna är på väg att dö 

ut och måste lämna över till de livskraftiga induktiva och/eller postmoderna däggdjuren, 

alternativt berättelser om en tillfällig postmodern missbildning som behöver opereras bort från 

den klassiska, tidlösa textutläggningens kropp. Det ”nya” formuleras i polemik med det 

”gamla” eller vice versa.  Bilden av predikoteori som linjär har dock föga med verkligheten 

att göra. Den liknar mer en trädgård där olika blommor växer sida vid sida. Ibland 

korsbefruktar de varandra och beroende på klimat och växtzon gynnas den ena eller andra 

sorten. Som Bernice Sundkvist påpekar innebär ett linjärt tänkande också en risk: att en blir 

beroende av subjektiva upplevelser som grund för utsagor om det faktiska förhållandet. Det är 

farligt för teologin, menar Sundkvist, och jag vill mena att det är lika farligt för predikoteorin. 

Att, som Sundkvist förespråkar, hålla fast vid simul-tanken, att något kan vara både-och, 

ännu-inte men redan-nu, är viktigt.81  

Den blomma som dominerat den svenska predikoteoretiska trädgården de senaste 

decennierna kan liknas vid Clematis Ranuculaceae ’Piilu’. Denna klätterväxt blommar två 

gånger varje år, men blomningarna ser olika ut. Den första har bara några få blomblad, nästa 

har hundratals. På liknande vis har den dominerande inriktningen i svensk predikoteori två 

olika blomningar på samma rot. I den här framställningen kommer jag först att presentera 

                                                           
81Sundkvist 2003, s. 56. 
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rötterna i 1900-talets filosofi och teologi, sedan ’Piilus’ första och andra blomning i den 

predikoteoretiska litteraturen.   

Även om ’Piilu’ dominerar och, som ovan nämnts, är den sort som så att säga gödslats 

mest genom att förespråkas i prästutbildningarna, finns fler klematissorter i den 

predikoteoretiska trädgården som bör lyftas fram i en sådan här översikt. Den ena kan liknas 

vid clematis integrifolia ’Hedvig’, en typ av klematis med vedartade grenar som står upprätt 

av sig själv, som en halvbuske: predikoteori som inspireras av den klassiska retoriken. Den 

andra är som ’Skogsklematis’, Clematis vitalba, som vill klänga tryggt mot ett fast underlag 

och som inte behöver beskäras: predikoteori som betonar textutläggning. 

5. Rötterna 

Predikoteorierna har inte formulerats i ett vakuum utan i samspel med sin tids filosofi och 

teologi. Författarna skriver utifrån vissa grundantaganden som de inte alltid är så tydliga med 

och för att resonemangen ska bli begripliga behöver en bakgrund tecknas. Syftet är dock inte 

att skriva ytterligare ett verk med titeln En kortfattad historik över nästan allting82, utan att 

gräva ytligt runt omkring växten för att ge en uppfattning om hur rötterna sträcker sig. 

5.1 Filosofiska rötter 

Sanning och språk 

En viktig rot är den kritiska uppgörelse med upplysningens huvudtankar, moderniteten, 

positivismen och rationaliteten, som ägde rum under 1900-talet. På ett sätt var det en logisk 

följd av upplysningstidens ifrågasättande av auktoriteter, men nu var det upplysningstankarna 

som synades.83 I sin gedigna analys av vår tid, Slaget om verkligheten, ser Bengt Kristensson 

Uggla ett samband mellan en allmän erfarenhet av destabilisering i samtiden och en 

destabilisering av synen på vetenskapen. Erfarenheterna från händelser som världskrig, från 

att leva i en pluralistisk värld och från ett mångkulturellt samhälle kastade tillsammans med 

filosofins teoretiska resonemang omkull tanken om att det är möjligt att med sitt rena 

opåverkade Förnuft och exakta vetenskapliga Metoder fastställa Objektiva, Eviga Sanningar. 

Erfarenheterna och filosofin ifrågasatte också den positiva synen på att vetenskap alltid leder 

till framsteg och ökat välstånd.84 Kristensson Uggla sammanfattar det som ”ett slags tvivel om 

                                                           
82 Boken med denna ståtliga titel är skriven av journalisten Bill Bryson som ett försök att ”förstå allt som har 

hänt från Big Bang till civilisationens uppkomst”. Utkom i svensk översättning 2015. 
83 Kristensson Uggla 2012, s. 237. 
84 Kristensson Uggla 2012, s. 193-196 och 236. 
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själva verkligheten”.85 Detta tvivel om verkligheten och eviga sanningar ligger till grund för 

predikoteoretikernas resonemang. 

   En annan viktig rot är den så kallade språkliga vändningen i filosofin under 1900-talet.  

Bengt Kristensson Uggla beskriver denna vändning som att språkfilosofisk kritik kom att 

riktas mot tre sätt att beskriva språkets funktion och möjligheter. För det första språket som 

naturens spegel, som något som kan ge objektiv, säker och riktig kunskap. För det andra 

språket som uttryck, alltså som ett (yttre) uttryck för en föregående (inre) erfarenhet. Varken 

den yttre verkligheten eller det inre självet besitter någon inneboende natur eller sanning som 

väntar på att bli igenkänd. Språket är ingen världens eller själens spegel som återger exakt det 

man vill visa, utan ett verktyg som kan brukas och missbrukas.86 Språkfilosofins tredje 

utmaning handlade om strukturen. Ferdinand de Saussure och de andra strukturalisterna 

beskrev språket som ett system, där ord får betydelse genom sin relation till andra ord inom 

systemet. Deras förhoppning var att hitta någon slags given, stabil struktur under den skenbart 

rörliga ytan. Det ifrågasattes av poststrukturalister som Michel Foucault och Jaques Derrida 

som menar att språket öppnar sig mot en mängd olika tolkningar och system. Det betyder att 

det inte finns några språksystem som kan sägas vara bättre än andra, att en mångfald av 

tolkningar och röster bör höras för att kunna göra några anspråk på att representera 

”verkligheten”, samt att alla anspråk på auktoritet bör betraktas med misstänksamhet.87 Hos 

predikoteoretikerna uttrycks detta framför allt i resonemang om vikten av användningen av 

bildspråk och metaforer, men det ligger också till grund för ”den andra blomningens” syn på 

auktoritet och dessa krav på att predikan ska ge uttryck för en mångfald av röster och 

erfarenheter. Detta är också utgångspunkten när de hävdar att det inte längre är möjligt att 

leverera eviga sanningar. 

Hermeneutik och kommunikation 

En tredje mycket viktig rot för predikoteoretikerna är skiftet i synen på vad hermeneutik är. 

Från att enbart ha varit en tolkningsmetod för att få fram budskapet i en text kom 

hermeneutiken allt mer att handla om hur människan förstår och reflekterar överhuvud taget. 

Förförståelsens betydelse för tolkningen betonades och utforskades. Skiftet från specifik till 

allmän hermeneutik, från epistemologisk till existentiell hermeneutik, kan sägas ha kommit 

med Martin Heidegger och dennes lärjunge Hans Georg Gadamer.  Gadamers portalverk 

Sanning och metod kom 1960 och har en dialogisk ingång till mänsklig förståelse. Dialogen är 

                                                           
85 Kristensson Uggla 2012, s. 236. 
86 Kristensson Uggla 2012, s. 214-220. 
87 Kristensson Uggla 2012, s. 221-223 och Alvesson och Sköldberg 2008, s. 389-400. 
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förebilden för hur vi förstår vår tillvaro, den pågår ständigt och det finns ingen slutgiltig 

tolkning.88  

   Kristensson Uggla ser en likhet mellan hermeneutikens metamorfos och det som skett i 

kommunikationsteorin, vilken också bytt fokus från författare och produktion till läsare och 

reception.89 I sin idéhistoriska översikt Speaking into the Air. A History of the Idea of 

Communication beskriver John Durham Peters hur kommunikation som en diskurs som vuxit 

fram under 1900-talet. Han identifierar två perioder som varit av betydelse för denna diskurs. 

Den första är 1920-talets efterkrigstid då kommunikation var ett hett ämne i filosofi, litteratur 

och samhällsvetenskaper utifrån olika infallsvinklar. Erfarenheterna från krigspropagandan 

och symbolers förmåga att påverka massorna fick filosoferna att reflektera över språket och 

psykologin blev en viktig förklaringsmodell och lösning på problemen med 

kommunikationen. Litteraturen handlade om kommunikation som ett oöverstigligt hinder och 

om människans fåfänga längtan efter att mötas.90 Den andra perioden börjar med 1950-talets 

tekniska landvinningar. I samband med detta blir information ett substantiv och 

kommunikationsteori slutar att handla om hur saker transporteras (det kallas istället 

”logistik”) och förvandlas till teorier om hur mening förmedlas. Kommunikation handlar inte 

längre om ett fysiskt utbyte, utan om ett intellektuellt. Under 1950-talet diskuteras också 

kommunikation som terapeutiskt självuttryck, som autentiskt möte med sig själv och andra.  

Dessa två perioder lägger grunden för de två dominanta inslag Durham Peters menar att 

kommunikationsdiskursen i slutet av 1900-talet består av: den tekniska som handlar om 

informationsteori, och den terapeutiska som handlar om kommunikation som sjukdom och 

läkemedel. Som ett uttryck för det sistnämnda nämner Durham Peters bland annat FN som 

bygger på tanken om att kommunikation ska lösa världsproblemen.91 

I kommunikationsdiskursen kontrasteras vanligtvis två modeller. Kristensson Uggla kallar 

kommunikationsmodellerna för ”telegrafen” och ”dialogen”. Telegrafmodellen bygger på 

tanken om att en sändare skickar över information till en mottagare och kritiseras för att den 

är strikt instrumentell och objektifierar mottagaren som betraktas som ett tomt papper som ska 

fyllas med information. Den andra modellen bygger på hermeneutikens insikter och lyfter 

fram dialogen som modell och ideal.92  

                                                           
88Alvesson och Sköldberg 2005, s. 193-201, Porter och Robinson 2011, s. 5-11. Kristensson Uggla 1993, s. 174-

175. 
89 Kristensson Uggla 2010, s. 298. 
90 Durham Peters 1999, s. 10-22. 
91 Durham Peters 1999, s. 22-29. 
92 Kristensson Uggla 2010, s. 202. 
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    Som vi snart ska se är detta skifte i synen på hermeneutik och kommunikation av helt 

avgörande betydelse för predikoteoretikernas syn på vad predikan är och hur den ska 

gestaltas. För flera av dem sammanfattas dialogen som ideal för tolkning, förståelse och 

kommunikation i filosofen Martin Bubers tankar om dialog. De hänvisar till hans tankar om 

Jag-du-relation i kontrast till Jag-det-relation när de talar om kommunikationsmodeller, och 

till hans tankar om dialogens väsen när de ska beskriva på vilket sätt predikan ska vara en 

dialog. 

Auktoritet  

En annan för den predikoteoretiska reflexionen helt avgörande rot är skiftet i synen på 

auktoritet under 1900-talet. Särskilt erfarenheterna från andra världskriget kom att prägla 

uppfattningen om auktoritet som något hotfullt och misstänkt. I boken Authority – a 

Sociological History beskriver Frank Furedi hur auktoritet som diskurs kommit att präglas av 

en mycket negativ syn, så negativ att det är förståeligt att positiva teorier om auktoritet nästan 

helt saknas. Särskilt perioden mellan 1950- och 1980-talen kännetecknades av att ”authority 

had become a sort of embarrassment to those who were called upon to exercise it – a subject 

best avoided.”93 Furedi visar hur auktoritet under 1900-talets senaste hälft ständigt paras ihop 

med ”illegitim” och associeras med ”blind lydnad”, att dominera, ”de dumma massorna” och 

att den som ställer sig under någons auktoritet är korkad, irrationell och beroende.94 Han ger 

belysande exempel på fyra typiska narrativ om auktoritet efter 1950: (1) Undvikande. Genom 

att undvika att tala om det undviker personen att associeras med auktoritet. Uttrycket ”jag kan 

bara tala för mig själv” är vanligt förekommande.  (2) Rädsla. Auktoritet är något ont och 

människor som tycker om auktoritet är sjuka och behöver bot i form av terapi. Endast yttre 

hot kan motivera behovet av auktoritet som då blir ett nödvändigt ont. (3) Förlust. Auktoritet 

är något som gått förlorat, det finns inte längre. Ibland uttrycks det som en sorg, ”det var 

bättre förr”. (4) Expertis. Den enda auktoritet som går att lita på är den som grundar sig i 

vetenskapen och som uttalas av experter.95 Furedi menar att denna negativa syn på auktoritet 

är en av de mest betydelsefulla utvecklingarna i den moderna kulturhistorien.96  

Här är det intressant att notera hur resonemangen om verklighet, språk, hermeneutik och 

kommunikation alla problematiserar auktoritet. Eftersom verkligheten konstrueras genom 

tolkningar med hjälp av språket, är det ytterst en fråga om makt och vilka tolkningar som 

                                                           
93 Furedi 2013, s. 383. 
94 Furedi 2013, s. 404-409. 
95 Furedi 2013, s. 384-399. 
96 Furedi 2013, s. 404-409. 
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anses korrekta, rätta, sanna och normala. När auktoritet är något negativt som bör undvikas, 

blir det problematiskt när vissa tolkningar kommer att dominera.97  

5.2 Teologiska rötter 

Delaktighet 

I den teologiska delen av rotsystemet återfinns gudsfolkstanken med dess fokus på att alla 

döpta är kallade att bidra med sina gåvor, inte bara ämbetsbärarna. I detta lutherska 

sammanhang uttrycks det också gärna genom betoning av det allmänna prästadömet istället 

för det särskilda. Delaktighet är ett återkommande honnörsord. Intressant är att se hur detta 

växer fram som ideal parallellt med, och sannolikt under inflytande av, den negativa synen på 

auktoritet respektive den positiva synen på dialog i hermeneutik och kommunikation. 

Wingren 

I den predikoteoretiska litteraturen hänvisas flitigt till fyra tänkare. Förutom den redan 

nämnde filosofen Martin Buber är det tre teologer som gärna lyfts fram. En av dessa tre är 

Gustaf Wingren och hans bok Predikan. En principiell studie från 1949. Han finns citerad 

eller hänvisad till i samtliga predikoteoretiska böcker, oavsett inriktning, men framför allt 

’Piilu’-inriktningen uppskattar honom och hans tankar om predikan som mötet mellan ordet 

och människorna. Han uttrycker det som att människorna finns i texten, dvs. predikan måste 

ta hänsyn till den faktiska situationen åhörarna står i om det ska vara en äkta predikan. 

Wingren skriver: ”såsom Guds folk ingår i Bibelns predikan, ingår församlingen i vår 

predikan. De hörande människorna komma inte sekundärt till i det ögonblick, då predikan 

hålles, utan den skaran var med från det första ögonblick, då predikan av predikanten 

tänktes.”98 Omtyckt av predikoteoretikerna är också Wingrens distinktion mellan objektiv och 

subjektiv predikan, där objektiv predikan bara radar upp lärosatser och subjektiv predikan 

enbart handlar om det inre livet.99 Att Wingrens tankar om predikan kan gifta sig med 

hermeneutikens och kommunikationens dialogideal vittnar framför allt Jonny Karlssons 

avhandling Predikans samtal om. Där tar han den ryske filosofen Michail Bachtins teorier till 

hjälp för att visa att Wingrens syn på predikan är dialogisk i bemärkelsen dialog med 

lyssnarna.100 

                                                           
97 Kristensson Uggla 2004, s. 239. 
98 Wingren 1949, s. 1 och 90-91. Citatet från s. 21. I en fotnot konstaterar Wingren att ”[n]aturligtvis finns det 

predikningar, där människorna ej äro med från begynnelsen, ty det finns ju dåliga predikningar.” Wingren 1949, 

s. 22. 
99 Wingren 1949, s. 19 
100 Avhandlingens opponent, Göran Bexell, är dock inte lika övertygad om detta. I en recension skriver han att: 

”Under disputationen inledde jag stilenligt en dialog om hur man bäst skall förstå Wingrens predikningar. Redan 

att påstå att det mest monologiska av allt, en predikan, skulle vara dialogisk, är djärvt. Det har förf. insett. Det är 
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Tillich 

En annan teolog som flera av ’Piilu’-inriktningens predikoteoretiker hänvisar till är Paul 

Tillich och hans bok The Courage to Be från 1952. Det är framför allt hans analys av 

människans existentiella oro som uppskattas. Tillich skriver att: 

 

Nonbeing threatens man’s ontic self-affirmation, relatively in terms of fate, absolutely in terms of death. It 

threatens man’s spiritual self-affirmation, relatively in terms of emptiness, absolutely in terms of 

meaninglessness. It threatens man’s moral self-affirmation, relatively in terms of guilt, absolutely in terms of 

condemnation. The awareness of this threefold threat is anxiety appearing in three forms.101 

  

Tillich knyter dessa tre sorters oro till tidsperioder i den västerländska civilisationens historia. 

Under antiken var oron för ödet och döden störst, under medeltiden kom – genom 

kristendomens inflytande – skuld och fördömelse att fruktas, och i hans egen tid har tomhet 

och meningslöshet kommit att bli människans största oro.102 

 

Craddock 

Mycket flitigt citerad och refererad är också Fred B. Craddocks bok As One Without Authority 

från 1971, den bok som är en av de första och mest kända i den amerikanska predikoteoretiska 

inriktning som fick namnet New homiletics. Alla författare som tillhör ’Piilu’-inriktningen 

hänvisar till honom. KG Hammar är undantaget, men de har å andra sidan utgått från samma 

källor och har, som vi snart ska se, snarlika åsikter.103  

                                                                                                                                                                                     
också djärvt att påstå att lyssnarna haft en så avgörande betydelse som här påstås. Vad är viktigast? Wingrens 

personliga situation och teologi, textens innehåll, de tänkta frågor han tilldelar de kommande lyssnarna — eller 

något annat? Jonny Karlsson driver hårt tesen att de tänkta frågorna varit mest styrande. I en föreläsning vid 

Wingrensymposiet i Lund 1995 föreslog jag en tolkning att beakta vid läsning av Wingrens texter, nämligen att 

denne använder teologin för sina uttrycksbehov. Tillämpat på predikningarna innebär det att ytterst styrande för 

en predikans uppläggning hos Wingren egentligen inte är hans tankar om och dialog med lyssnarna, även om 

dessa är av stor betydelse. Min dialogfråga är om det inte snarare är en kombination av Wingrens påtagliga 

författarjag och då aktuella situation och teologi som är den övergripande tolkningsram inom vilken även 

dialogiciteten ryms.”  Bexell 2001, s. 42. 
101 Tillich [1952] 2000, s. 41. 

102 Tillich [1952] 2000, s. 57-63. 
103 Exempelvis noterar Craddock att predikstolens upphöjda position markerar predikantens auktoritet I 

förhållande till åhörarna och citerar Reuel Howes bok Partners in preaching från 1967: ”The preacher looks 

down; the people look up. Often, as the lights in the church are turned down and a spotlight turned on the 

preacher, the congregation disappears into an identity-hiding gloom. The elevation of the pulpit lifts the Word of 

God above life, and would seem to contradict the concept of its embodiment in the life of the people. The 

arrangement, moreover, confirms the stereotype of the relation between clergy and laity in which the Word is 

removed from the people and made the preacher’s exclusive sphere of responsibility.” Craddock 2001 (1971), s. 

14. Hammar å sin sida skriver att: “Predikan framföres från en mer eller mindre upphöjd predikstol. Lyssnarna 

sitter ”under” predikstolen och måste ”se upp” till predikanten. Ofta är avståndet också ansenligt, och därmed 

markeras skillnaden mellan predikant och lyssnare snarare än det gemensamma. Dessutom sitter församlingen 

under predikan ofta i ett halvmörker medan predikanten är strålkastarbelyst. Predikanten har kunskapen, 
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Craddock menar (som de flesta predikoteoretiker genom tiderna) att det råder en predikans 

kris. Den klassiska trepunktspredikan fungerar inte längre, för det går inte att försöka 

förmedla eviga sanningar om en absolut verklighet. Inte heller kan predikanten längre 

förutsätta att hen har auktoritet som ämbetsbärare eller genom skriftens auktoritet. Istället bör 

predikanten försöka skapa dialog i predikan. Craddock betonar här att det är församlingens 

predikan. Dialogen ska föras med den enskilda församlingen, det är deras specifika 

erfarenheter som är utgångspunkten, inte mänsklig erfarenhet i allmänhet. ”The sermon grows 

out of a dialogue between a particular passage (not a general and meaningless reference to 

what the Bible says) and a particular congregation (not ‘the human situation’). What comes to 

fruition is not just a truth but the truth for this community.”104  

Ett sätt att göra det på är att skapa särskilda samtalsgrupper där predikanten kan lyssna in 

församlingsbornas erfarenheter av livet och knyta an till dem.105 Annars är all tid som prästen 

tillbringar tillsammans med församlingen att betrakta som predikoförberedelse. ”[T]ime in 

study is, in a vital sense, time spent with all the congregation.”106 Därför är predikantens 

främsta uppgift att vara en lyssnare, en lyssnare som är en del av Gudsfolket och 

församlingens gemenskap, inte en som är stående utanför eller över den.107 Det är dock inte 

lätt att nå fram till en äkta dialog:  

 

Disappointment felt by preachers and listeners is probably due to the fact that dialogical methods are rather 

easily postured, while embracing the dialogical principle requires a radical reassessment of one’s role as a 

preacher, one’s view of the congregation as the people of God, one’s understanding of whether the sermon is 

the preacher’s or the church’s, and one’s theology of the word.108 

 

Att predikanten ändå strävar efter att gestalta predikan som dialog är avgörande, eftersom 

”[t]he method is the message”, dvs. hur man predikar är i stor utsträckning vad man 

predikan.109 

Craddock skiljer här mellan deduktiv och induktiv predikan. Deduktiv är det traditionella 

greppet, där predikanten börjar i texten, utlägger kyrkans lära i tre punkter och avslutar med 

                                                                                                                                                                                     
gudsordet, insikterna i sin hand och alla är beroende av hans utdelande.” Hammar 1975, s. 16. Dock utan att 

referera till Lowe.  
104 Craddock 2001 (1971), s. 104. I förordet till den fjärde upplagan skriver Craddock att han själv inte ändrat 

något. Redaktörer har fått se över språket som inte var genusmedvetet och han har lagt till några 

exempelpredikningar. I övrigt är texten inte förändrad. ”I stood with Pilate: ’What I have written I have 

written.’” Craddock 2001 (1971), s. vii. 
105 Craddock 2001 (1971), s. 3-20. 
106 Craddock 2001 (1971), s. 111-112. 
107 Craddock 2001 (1971), s. s. 22-38. 
108 Craddock 2001 (1971), s. 18.  
109 Craddock 2001 (1971), s. 44. 
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en uppmaning om hur detta kan tillämpas i åhörarnas liv. Induktiv predikan gör tvärtom: 

börjar i människors erfarenheter och frågor och avslutar med evangeliets svar.  Deduktiv 

predikan är auktoritär, det är en monolog, prästen lyssnar inte till åhörarna som får sitta 

passiva utan att bidra. Induktiv predikan å sin sida är demokratisk, dialogisk, lyssnande och 

engagerar åhörarna. 110  

En anledning till att induktiv predikan är att föredra är att det är ett bättre sätt att 

kommunicera med åhörarna. Craddock betonar tanken att predikan ska vara ett konstverk som 

åhörarna själva ”fullbordar” genom att tolka. När de på så sätt får dra sina egna slutsatser 

visar predikanten dem respekt och hjälper dem att bättre ta till sig budskapet.111 Ett annat 

argument för induktiv predikan är att det var så bibeltexten kom till ja, det var så Jesus själv 

gjorde. Hela Nya Testamentet är skrivet som ett svar på församlingens frågor och behov. På 

samma sätt är predikans mål att reflektera över sitt liv och sina erfarenheter på ett nytt sätt, i 

evangeliets ljus.112 

6. ’Piilus’ första blomning 

Startpunkten för ’Piilus’ första blomning är KG Hammars bok Dialog i kyrkan som utkom 

1975. Baksidetexten anger att den bygger vidare på bland annat Wingrens arbete, men att den 

framför allt ger ett bidrag till den försummade reflexionen om predikan som kommunikation, 

något som Hammar i förordet menar att svensk predikan kan lära sig mycket om av ”den 

anglo-saxiska traditionen”.113 Två år senare kommer Martin Lönnebos lärobok Homiletik ut. 

Lönnebo citerar ivrigt Hammar vid tre tillfällen och förefaller anknyta till hans idéer på en hel 

del punkter. 1985, när Hammars Det som hörs – ett predikoteoretiskt perspektiv kommer ut, 

fördjupar han reflexionerna över hermeneutik och kommunikation.114 Till dessa två lärare i 

homiletik på Svenska kyrkans prästutbildningar sällar sig ytterligare en: Bo Larsson. Han bok 

Spadtag i orden – funderingar kring predikan kom ut 1994. Larsson hävdar att han bygger sitt 

resonemang på Wingren, men framför allt Craddocks (och/eller Hammars) inflytande lyser 

igenom. Larsson uttrycker också, som ensam svensk homilet, stor förtjusning över David 

                                                           
110 Craddock 2001 (1971), s. 46-47, 61.  
111 Craddock 2001 (1971), s. 53-55, 60. 
112 Craddock 2001 (1971), s. 61, 95-98. 
113 Hammar 1975, s. 7. 
114 Huruvida han verkligen lyckades med detta rådde det delade meningar om. Som vi nedan ska se refererar två 

av de intervjuade predikanterna med förtjusning till denna bok och dess budskap, och menar att den gjort stort 

intryck på dem. Recensenten i Svenskt gudstjänstliv var dock inte lika imponerad: ”KG Hammar har försökt sig 

på något så ambitiöst som att bygga ett nytt slags homiletik på den moderna hermeneutikens grundvalar. Det 

hade varit bättre om han hade låtit bli. Inte därför att företaget inte är önskvärt – tvärtom – utan för att det måste 

utföras betydligt bättre om det inte ska leda till förakt för både hermeneutiken och homiletiken.” Borgehammar 

1987, s. 99.  
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Buttrick bok Homiletic – Moves and Structure från 1987. Buttrick brukar betraktas som del av 

den andra generationen inom New homiletics och skriver om hur predikanten bör strukturera 

sin predikan för att åhörarna ska uppleva det som en dialog, ett skeende som de är delaktiga i.  

Vad säger då dessa predikoteoretiker om det predikoförberedande samtalet och dess 

funktion? 

6.1 Samtalet indikerar vad predikan ska handla om 

Alla tre författare menar att predikan ska ta sin utgångspunkt i människors gemensamma 

erfarenheter. Hammar menar att predikan bör ta ”sin startplats i där människor befinner sig 

idag”, Lönnebo slår fast att ”Det är de andra som bör leda samtalet. Det är våra åhörare som 

har initiativet och bestämmer vad vi ska tala om” och Larsson tänker sig att ”Det handlar om 

att dela erfarenheter och upptäcka att alla söker och längtar efter samma Gudsmöte och 

samma hjälp att leva med både glädjen, vardagsrutinerna och smärtan.”115 Att det rör sig om 

just gemensamma mänskliga erfarenheter är även Hammar och Lönnebo överens om. Här 

anknyter Lönnebo till Tillich och lyfter fram skuld, död, tomhet och meningsfrågan som några 

av de sju homiletiska hermeneutiska principer som kan hjälpa predikanten att finna 

anknytningspunkter som talar till nutidens människor.116  

Larsson å sin sida slår ett slag för skönlitteraturen som källa till sådana gemensamma och 

allmänmänskliga erfarenheter, men rekommenderar också en tankeövning för predikanten. 

Hen kan ta ett papper och börja skriva ner allt hen vet om människorna som ska komma. Då 

kan predikanten sluta sig t.ex. till följande: 

 

Mina lyssnare är skapade av Gud. De vill bli tagna på allvar. De klarar humor, men inte dumhet. De vill inte 

få Nåden hälld över sig utan diagnos. De är känsliga för sina svagheter och skulder och vill inte höra att 

sådant inget betyder när världen ser ut som den gör. De vill inte bli manipulerade eller lurade. De vill hitta 

hem. De vill ha hjälp att se gamla landskap med nya ögon. De vill ha levande ord. De vill se sin vardag, sina 

räntor, sina jobb, sina uppsägningsvarsel, sina äktenskap, sina glädjeämnen och sina sorger i bibelordets och 

den kristna trons ljus.117 

 

Att predikan utgår från människors gemensamma erfarenheter är viktigt av flera anledningar: 

För att åhörarna ska förstå budskapet  

Detta är något särskilt Hammar betonar. I sin första bok konstaterar han att alla människor har 

en ”erfarenhetsvärld”, en referensram, och att all kommunikation är ett möte mellan sådana 

                                                           
115 Hammar 1985, s. 52. Lönnebo 1977, s. 20-32. Larsson 1994, s. 16, 41-42, 113. 
116 Hammar 1985, s. 52. Lönnebo 1977, s. 26-27. 
117 Larsson 1994, s. 48. 
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erfarenhetsvärldar. För att predikanten ska kunna nå fram i sin kommunikation måste hen 

känna till mottagarens erfarenhetsvärld, annars kan budskapet misstolkas. Kommunikationen 

måste vara ”mottagarcentrerad.”118 Han utvecklar sedan dessa tankar och tio år senare slår han 

fast att predikanten har ansvar för vad som hörs, inte bara vad som sägs. Predikanten har alltså 

ansvar för att se till att åhörarna förstår vad hen säger i en situation då åhörarnas förförståelse 

och erfarenheter gör att de riskerar att misstolka predikantens budskap. Därför måste 

predikanten ta fasta på allt som påverkar förståelsen och skapa förutsättningar för likartade 

sätt att förstå och tolka. Predikanten ska medvetet söka efter gemensamma erfarenheter att 

anknyta till så att det kan bli en gemensam tolkning.119  

Här måste dock predikanten vara noga med att det är den lokala församlingens 

gemensamma erfarenheter. Varje församling är unik och erfarenheterna skiftar från plats till 

plats. Därför gäller det att söka beröringspunkter i just dessa människors liv, det är 

församlingen där och då som gäller. Predikantens uppgift är att lyssna och ta upp det som är 

församlingens hjärtesaker.120  

För att åhörarna ska vilja ta till sig budskapet 

Åhörarna ska inte bara förstå budskapet, de ska också vilja ta det till sig. Anknytningen till 

deras frågor och erfarenheter är vägen in i åhörarnas hjärtan. Om inte predikan tar sin 

utgångspunkt i församlingens gemensamma erfarenheter upplevs den inte som relevant, 

skriver Hammar.121 Lönnebo å sin sida uttrycker det som att predikan endast går hem hos 

åhörarna om den motsvarar deras verkliga aktuella och existentiella behov och att evangeliet 

upplevs som glädjebudskap först när det uppfattas som svar på en fråga.122 Larsson refererar 

till prästmötesavhandlingen Att predika idag från 1973 som rapporterar att svensk predikan är 

dogmatisk, tidlös och textcentrerad. Larsson lägger själv till: ”och därmed också, får vi väl 

tillägga, tämligen förutsägbar och tråkig.”123 Han fortsätter en stund senare:  

 

Visst kan vän av ordning invända att teologi är sanningssökande och att den seriöst arbetande teologen inte 

kan ägna sig åt att bara servera den enkla hopen det bröd och skådespel de vill ha, utan främst bör ägna all sin 

uppmärksamhet åt att söka Gud och sanningen, men det faktum att vi fått syn på sanningen och meddelar det 

till andra betyder inte att sanningen därmed är mottagen.124 

 

                                                           
118 Hammar 1975, s. 48-49. 
119 Hammar 1985, s. 10, 16-17.  
120 Hammar 1975, s. 39-41. Hammar 1985, s. 10 och 31. Lönnebo 1977, s. 29. Larsson 1994, s. 47. 
121 Hammar 1975, s. 17-20. Hammar 1985, s. 52. 
122 Lönnebo 1977, s. 20-32. 
123 Larsson 1994, s. 28. 
124 Larsson 1994, s. 30. 
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Predikan bör därför enligt Larsson inte vara ett neutralt knåpande i stil med att snickra ihop en 

potatislåda, utan en skapande födsloprocess, en homiletisk graviditet som ger liv åt ett 

konstverk.125 

För att det är församlingens predikan 

Tanken om att det är församlingens predikan är särskilt levande hos Hammar och Lönnebo. 

Lönnebo menar att varje kristen har ansvar för förkunnelsen och därför är lekmäns medverkan 

i predikoförberedelsen är mycket viktig.126 Hammar säger uttryckligen i båda sina böcker att 

församlingen har ansvar för predikan för att de är Guds folk. Lekfolket och deras 

livserfarenhet behövs för delaktighetens skull och för att det överhuvudtaget ska kunna bli 

förkunnelse. Predikan får därför aldrig vara en enmansuppgift.127  

För att det går till så i Bibel och tradition 

Ett argument för Hammar är också att det var så bibeltexterna kom till. Han ser dem som svar 

på faktiska frågeställningar i de urkristna församlingarna, som livstydningar. Det betyder att 

det borde gå likadant till i predikan. Det är inte texter som ska tolkas utan livet! Åhörarnas 

känslor, tankar, handlingar och erfarenheter ska tolkas i ljuset av berättelsen om Jesus.128 

Förslag till upplägg 

Hur ska då predikanten få tillgång till församlingens erfarenheter? Författarna ger lite olika 

förslag och här är det predikoförberedande samtalet den gemensamma nämnaren. Hammar 

föreslår i sin första bok organiserade samtal före och efter predikan. Efter predikan kan 

församlingen ge en enkel utvärdering i samband med kyrkkaffet. Före gudstjänsten kan 

prästen bjuda in till ett ”predikoseminarie”. Där går prästen först igenom bibeltexten 

exegetiskt, och sedan får deltagarna samtala om tillämpningar. På så sätt får predikanten den 

värdefulla inblicken i åhörarnas liv. Hammar går så långt att han rekommenderar att 

församlingsmedlemmarna ska få göra ”värnplikt”, kanske ett kvartal i taget.129 

Lönnebo har fler saker på sin lista. Förutom återkoppling efter gudstjänsten och en studie- 

eller samtalsgrupp över predikan i församlingen nämner han själavårdssamtal, samtal i 

samband med förrättningar och framför allt bibelstudiegruppen. ”Från alla dessa samtal finns 

det trådar till den egentliga predikan. Dessa samtal är förutsättningar för pastoral 

förkunnelse”.130  

                                                           
125 Larsson 1994, s. 30-31. 
126 Lönnebo 1977, s. 237. 
127 Hammar 1975, s. 61. Hammar 1985, s. 61-63. 
128 Hammar 1985, s. 19-27. 
129 Hammar 1975, s. 61. 
130 Lönnebo 1977, s. 218. s. 225-228.  
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Den tråden tar Hammar upp i sin andra bok. Vanliga aktiviteter och verksamheter är inte 

en ”fiende” till predikoförberedelsen utan ett led i den. Han återknyter även till att man bör 

formalisera församlingens medverkan i en ”predikogrupp” som ska syssla med livstolkning. 

Han påminner dock om att prästen bör hålla i minnet att medlemmarna i predikogruppen inte 

är desamma som de hen ska tala till. Den aktuella kontexten är ju gudstjänsten.131 

Också Larsson rekommenderar att prästen arrangerar en liten grupp som hjälper i det 

förberedande arbetet genom att tala om sina liv i textens ljus, ty ”ur sådana samtal kan en 

predikan växa fram som förmår tolka våra gemensamma erfarenheter av Guds frånvaro och 

närvaro mitt i samtidigheten.”132 

6.2 Samtalet indikerar vad predikan ska vara 

Allt är dialog 

Samtalens samband med vad predikan rent principiellt är finns hos alla författare. Det 

försiggår samtal före predikan och efter predikan, det pågår simultant flera olika dialoger 

under själva predikotillfället och det är del av en större, ständigt pågående dialog. Predikan är 

en del av en pågående dialog, ja den rentav bör vara en dialog i sig själv. 

De tre större dialogerna som predikan är en del av är gudstjänstens dialog,133 kyrkans 

dialog med världen och dialogen inom församlingen. Både Hammar och Lönnebo kopplar 

samman predikans uppgift med församlingens/kyrkans uppgift. Kyrkan är till för världen 

genom att vara ett redskap för Guds frälsning, och predikan ska rusta församlingen för 

uppgiften att vara kyrka i världen i form av medmänsklighet och tjänst för andras skull. 134 

Inom församlingen pågår en dialog mellan bibeltexten och församlingens erfarenheter. Att 

efterfråga församlingens erfarenheter är förutsättningen för att predikan ska bli del av denna 

dialog. Hammar använder sig av begreppen då-tolkning och nu-tolkning för att beskriva hur 

det går till. Tolkningen pendlar mellan de två polerna ”texten/då” och ”kontexten/nu” för att 

generera det tema predikan bör utgå ifrån. Han ser texten som en samtalspartner.135 Larsson å 

sin sida anknyter till Wingrens tankar om predikan som möte mellan Ordet och människan för 

att beskriva hur predikan formas genom dialog.136  

                                                           
131 Hammar 1985, s. 54-56. 
132 Larsson 1994, s. 47-48. 
133 Hammar 1975, s. 37. 
134 Hammar 1975, s. 21-32. Lönnebo 1977, s. 233. 
135 Hammar 1975, s. 34. Hammar 1985, s. 10-11.  
136 Larsson 1994, s. 23-26. 
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Därtill försiggår (förhoppningsvis, tillägger Lönnebo) en dialog med Gud genom bönen 

både före och efter gudstjänsten.137 Till sist kan predikan, så till vida den förberetts på rätt 

sätt, bli en dialog mellan präst och åhörare, fast i monologens form. Åhöraren för också en 

inre dialog med sig själv.138 

Dialog för att det går till så i Bibel och tradition 

Författarna försummar inte att ge argument för att se predikan som en dialog. Hammar menar 

att Jesus predikade som en inkluderande dialog genom att ta sin utgångspunkt i människors 

erfarenheter. Det gjorde också Petrus i sin predikan på pingstdagen och Paulus när han talade 

på Aeropagen.139  

Lönnebo menar att predikan bör bli homilia i betydelsen samtal. Han tolkar betydelsen av 

grekiskans homilein så, att det betyder att vara tillsammans och när man umgås brukar man 

samtala. Med andra ord kan predikan ses som ett samtal, vilket den också bör göra eftersom 

”predikosamtalet var Jesus och lärjungarnas metod”.140 Lönnebo citerar entusiastiskt 

Hammar: 

 

Herren Jesus själv är en kommunikationens mästare, även efter en modern måttstock. Hans predikan är en 

inkluderande dialog. Han tog alltid utgångspunkt i något som tillhörde åhörarnas erfarenhetsvärld. Ofta var 

upptakten en direkt fråga eller något problem som han visste att människor bar på. Han bemödade sig om att 

använda ett språk och symboler som var fullt begripliga för hans lyssnare.141 

                                                           
137 Lönnebo 1977, s. 223.  
138 Lönnebo 1977, s. 229. 
139 Hammar 1975, s. 57-59. 
140 Lönnebo 1977, s. 222-223. Det grekiska ordet homilein har flera betydelser. I första hand betyder det vara 

tillsammans med, men används i överförd bemärkelse på flera olika sätt: 1. I fientlig mening att mötas i krig, 2. 

Om social interaktion: att umgås med, konversera. 3. Om affärer: att ta hand om. 4. Att vara på en plats. Lidell 

och Scott 2002, s. 486. 

I NT förekommer homilein sammanlagt fyra gånger: två gånger i Lukasevangeliet och två gånger i 

Apostlagärningarna. De två tillfällena i Luk är i kap 24 i perikopen om Emmausvandringen. När lärjungarna är 

på väg från Jerusalem är de tillsammans (homilein) och diskuterar/frågar (syzeteo) vad som skett. Bibel 2000 

översätter det med ”samtalar”. I Apg 20:11 förekommer ordet i perikopen om Paulus besök i Troas. Under en 

middag som pågår till midnatt blir en ung man så trött att han somnar och faller ut genom fönstret och dör. 

Paulus helar mannen och sedan fortsätter han att homilein med församlingen ända till gryningen. Intressant att 

notera är att Bibel 2000 översätter det med ”predika”. Med tanke på tidsspannet (midnatt till gryning, 5-6 

timmar) kan man fråga sig om inte ”vara tillsammans med” eller ”umgås med, konversera” är en mer sannolik 

översättning? Homilein används slutligen i Apg 24:26. Paulus är fånge hos den romerska ståthållaren i Caesarea, 

som ”lät hämta Paulus för att höra vad han hade att säga om tron på Kristus Jesus. Men när Paulus började tala 

om rättfärdighet och försakelser och den kommande domen blev Felix förskräckt och sade: ’Det räcker för den 

här gången. Men jag skall kalla på dig när jag får tid.’ Samtidigt hoppades han att Paulus skulle erbjuda honom 

pengar, och därför lät han ofta hämta honom för att samtala (homilein) med honom.” Med tanke på kontexten rör 

det sig sannolikt inte varken om någon predikan eller om någon inkluderande, genuin dialog. Det går alltså att 

översätta nytestamentliga homilein som ”samtala”, men det går att ifrågasätta om samtalet har de kvaliteter 

Lönnebo vill skänka det. Som vi ska se återkommer argumentet även i ’Piilus’ andra blomning. Jag tolkar det 

som ett uttryck för önskan att skänka legitimitet åt uppfattningen att predikan bör gestaltas som dialog.  
141 Hammar 1975, s. 57. Citeras av Lönnebo 1977, s. 220.  
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Genuin och falsk dialog 

Hammar och Lönnebo är också noga med att skilja mellan genuin och falsk dialog. Hammar 

anknyter här till Martin Buber, och Lönnebo till Hammars tolkning av Buber. I Hammars 

tolkning menar Buber att dialogen är kommunikationens sanna väsen. Dialogen syftar till det 

som är all kommunikations huvudsyfte: att skapa gemenskap. Buber skiljer mellan tre sorters 

dialog: kommunikation som är ”till dialog förklädd monolog” (exempelvis så kallade 

dialogpredikningar), teknisk dialog (att överföra information) och genuin dialog där två eller 

flera människor möts i ett ömsesidigt utgivande. Genuin dialog är inkluderande och söker 

ständigt inkludera mottagarens tankar och värderingar i det budskap som sänds. Avsikten i 

genuin dialog kan aldrig vara att ”truga på” mottagaren någonting utan vill meddela med full 

respekt för den andres hållning, erfarenheter och värderingar. Det är förstås endast den 

genuina dialogen som uppnår syftet att skapa gemenskap.142  

De båda författarna är också överens om att när predikan fallerar, när predikans budskap 

inte går fram, så är det på grund av bristande dialog.143  

6.3 Samtalet indikerar hur predikan ska gestaltas 

Predikan inte bara är ett samtal, utan ska också gestaltas som ett samtal, en dialog. Detta är 

något alla tre författare betonar. Hammar citerar Marshall McLuhan och säger att ”the 

medium is the message”. Att predikan är en dialog måste kunna upplevas också i den form 

den gestaltas i. 144 Larsson uttrycker det som att predikanten måste gestalta en attityd, inte 

bara tala om den.145 Hos författarna kommer det till uttryck genom begreppen sluten/direkt 

kommunikation i kontrast till öppen/indirekt kommunikation. 

Sluten förkunnelse 

Symbolen för sluten kommunikation är predikstolen. Den utgör själva sinnebilden för den typ 

av kommunikation som författarna vänder sig mot. Hammar menar att predikanten inte ska 

tala från en upphöjd plats ovanför människor huvuden, från en överlägsen position med fina 

ord och bristande kontakt med verkligheten,146 och Larsson anser att det inte går att få stå 

oemotsagd några meter ovanför lyssnarnas huvuden och tala om för dem hur det verkligen 

förhåller sig. Det gör åhörarna passiva.147 Också Lönnebo vänder sig mot vad han kallar en 

traditionell syn på predikan där predikanten är ”sändaren” som för över ett budskap till 

                                                           
142 Hammar 1975, s. 52-54. Lönnebo 1977, s. 218-219. 
143 Hammar 1975, s. 10. Lönnebo 1977, s. 30. 
144 Hannar 1975, s. 16. 
145 Larsson 1994, s. 52. 
146 Hammar 1975, s. 8-9. 
147 Larsson 1998, s. 9. 
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”målgruppen”. Det är en informationsprocess och inte någon kommunikationsprocess. 

Kommunikation är ”ömsesidighet, återföring, delaktighet” och är på ett intimt sätt förbundet 

med ”ett av kyrkans stora ord, communio”.148  

Den slutna kommunikationen associeras med föreläsning, propaganda, ett färdigt paket 

med information som överlämnas, tvång, definierade och detaljerade trostolkningar som gör 

åhörarna passiva och hindrar dem att tänka själva och ett aggressivt, auktoritärt tilltal som är 

främmande för nutidsmänniskan och som hon värjer sig emot.149 

Öppen kommunikation 

Öppen kommunikation är den slutnas motpol. Den binder inte lyssnaren i låsta tankebanor 

utan anger en riktning som åhöraren inspireras att följa. Den leder inte fram till lösningar utan 

aningar, skriver Hammar i sin första bok. I öppen kommunikation är mottagarens medverkan 

nödvändig för att kommunikationen ska bli fullständig, något som tvingar församlingen att ta 

aktiv del. Predikan ska vara som ett kåseri, en skiss eller ett non-figurativt modernt 

konstverk.150 Tio år senare rekommenderar Hammar att använda sig av poesi, bilder, 

meditation och musik för att skapa en öppen, inbjudande kommunikation där människor kan 

bidra med sitt eget och möta predikanten på halva vägen.151 

Lönnebo är inne på samma linje och slår ett slag för den meditativa predikan just för att 

den använder den indirekta metoden som kan hjälpa lyssnaren att bli berörd. Den bör bygga 

på bilder som bygger upp en inre scen där åhöraren blir medagerande. Scenerna disponeras 

som ”tavlor”.152 Larsson förespråkar också indirekt förkunnelse genom att anknyta till 

Craddock och dennes bild av sågen. Den som ska såga igenom en trädgren får inte trycka för 

hårt med sågen, för då kör den bara fast. Istället ska predikanten predika med mångtydighet 

och öppenhet så att åhöraren själv kan dra slutsatser. Då blir åhöraren indragen och berörd. 

Larssons förslag på hur det rent konkret ska gå till inbegriper narrativ, dramatisk och 

meditativ predikan.153  

Självklart är argumentet för att predika på detta sätt att Jesus gjorde så. Lönnebo 

konstaterar att ”Jesu egen predikometod var företrädesvis den indirekta.”154 

                                                           
148 Lönnebo 1975, s. 230-231. Predikstolen eller en upphöjd plats säger han dock inget om. 
149 Hammar 1985, s. 47, 57-59. Lönnebo 1977, s. 229. 
150 Hammar 1975, s. 95-96, 134-136. 
151 Hammar 1985, s. 57-59. 
152 Lönnebo 1977, s. 139-142. 
153 Larsson 1994, s. 65-74. 
154 Lönnebo 1977, s. 229. 
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6.4 Samtalet ger predikanten auktoritet 

Inte bara predikan ska andas dialogidealet till sitt väsen och sin form, utan även predikantens 

person ska präglas av en vilja till dialog. Särskilt Hammar betonar detta. Att predika är 

förknippat med predikantens personlighet. Predikans kommunikation sker också genom 

predikantens person och budskapets innehåll måste därför stämma överens och förverkligas i 

denna person. Predikanten vara ”dialogisk” och ”leva i dialog” med församlingen.155  

Lönnebo står inte långt efter. Han menar att predikanten är viktig som predikan och därför 

måste prästen underordna sig det budskap hen vill förmedla och leva som hen lär. Just 

prästens identitet är för Lönnebo en starkt bidragande orsak till den predikans kris han tycker 

sig skönja. Det behövs en ny sorts präster, och ”Den präst vi behöver är en andlig gestalt som 

kan samtala.”156  

Detta samtal innebär för prästens del att hen ska lyssna. Hammar ser lyssnandet som 

dialogens viktigaste uppgift och hävdar att ”Lyssnandet gör förkunnelsen.”157 Lönnebo är lika 

tydlig i detta avseende. Prästen ska lyssna till Gud, nutiden och människors frågor. Kyrkans 

kallelse är att lyssna så till sin samtids människor att samtal kan uppstå. När han resonerar om 

nödvändigheten att lyssna till nutiden drar han paralleller till själavårdssituationen. För att 

kunna föra en människa från en punkt till en annan måste hon sökas upp där hon befinner sig. 

På samma sätt måste predikanten lyssna för att finna sina åhörare.158  

Genom sin förmåga att lyssna får predikanten auktoritet. Hammar konstaterar att 

nutidsmänniskan är allergisk mot auktoritära former, och att en predikant i sig inte längre kan 

betraktas som någon auktoritet. Den enda auktoritet en predikant kan ha är en ”personlig” som 

tilldelas den präst som uppvisar integritet (att en lever som hen lär), har kunskap om bibeln 

och den kännedom om sin församling som hen får genom att lyssna och leva i dialog med 

den.159  

Lönnebo däremot menar att prästen har en viss auktoritet genom att det hen förmedlar är 

överordnat församlingen. Prästen står i ”rollen” som Kristus, personligen dold av ordet och 

sakramenten. Det är dock viktigt att prästen inte uppfattar sig själv som överordnad 

församlingen. Det allmänna prästadömet anger att det är ett kollektivt ledarskap och, som han 

så vackert uttrycker det: ”Ödmjukheten föredrar att läraren sätter sig vid lärjungens fötter för 

att lära av denne.” Lönnebo varnar för två risker; att prästen blir ”förkyrkligad” så att hen 

                                                           
155 Hammar 1975, s. 8, 62, 132. 
156 Lönnebo 1977, s. 9, 17-19, 205. 
157 Hammar 1975, s. 55, 102. Hammar 1985, s. 30. 
158 Lönnebo 1977, s. 224-225. 
159 Hammar 1975, s. 112. 
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förskansar sig i kyrkans former och börjar tro mer på ämbetet än på en levande Kristus, eller 

att prästen blir ”förvärldsligad” så att hen hävdar sig själv och börjar tro mer på sig själv än på 

Kristus. Den sistnämnda utgör enligt Lönnebo den största risken för hans egen tid.160  

I Spadtag i orden fokuserar Larsson enbart på predikans princip, innehåll och form och 

lämnar frågan om prästens auktoritet därhän. Han har desto mer att säga om den saken i sin 

andra bok, Recept eller replik, som i den här framställningen utgör startpunkten för ’Piilus’ 

andra blomning, utvecklingen av denna predikoteoretiska inriktning. 

7. ’Piilus’ andra blomning 

Det är inte ovanligt att representanter för ’Piilus’ andra blomning vill se sina predikoteoretiska 

bidrag som något helt nytt. Ett exempel på det är John McClure, som med sin numera 

klassiska Other-Wise Homiletics försöker avgränsa sig från New homiletics.161 Den danska 

homiletikforskaren Marianne Gaarden har gjort samma observation. Hon påpekar ”problemet er den 

slutning, McClure drager: at fordi mennesker har forskellige erfaringer, kan og skal disse forskellige 

erfaringer inddrages i prædikenen, så prædikanten undgår erfaringshegemoniet. Men at tale om et 

overherredøme (hegemoni) af erfaringer forudsætter, at overførsel af mening er muligt.” 162 Vid 

närmare påsyn är det tydligt att inriktningen inte är så annorlunda, utan att det rör sig om en 

utveckling. Det handlar – enkelt uttryckt – om mer av samma vara. Det predikoförberedande 

samtalet indikerar fortfarande vad predikan ska innehålla: erfarenheter. Samtalet i form av 

dialog är fortfarande ideal för predikans princip och gestalt, och predikantens auktoritet 

fortfarande beroende av dennes förmåga att lyssna i samtalet. Skillnaden är att 

predikoteoretikerna efterfrågar mer dialog, bättre lyssnande och fler erfarenheter parallellt 

med krav på ännu mindre auktoritet.  

Detta kommer till uttryck i Bo Larssons senare böcker, i den här studien representerade av 

Recept eller replik. Om predikans teologi och praktik från 1998. Den definition av predikan 

som Larsson där ger citeras av Bernice Sundkvist när hon i sin Evangelium och existens från 

2003 ger sig i kast med att försöka visa hur textcentrerad och åhörarcentrerad predikan kan 

samsas i dialogidealet. Åhörarna står dock i centrum i hennes bidrag i antologin Allvarligt 

talat från 2008 där även Carina Sundberg bidragit med predikoteoretiska reflexioner. Både 

Sundberg och Sundkvist hänvisar till Craddock. Samtliga dessa författare – Larsson, 

Sundkvist, Sundberg och Craddock – ligger till grund för resonemangen i Maria Ottenstens 

och Tina Johanssons bok Predikan växer fram från 2010. De använder sig dessutom av 

                                                           
160 Lönnebo 1977, s. 35-36. 
161 McClure 2001, s. ix. 
162 Gaarden 2015, s. 108. 
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Tillich. Som ovan nämnts kom Ottenstens och Johanssons bok till efter en predikofortbildning 

som Sundberg handlett.  

7.1 Fler erfarenheter 

Alla författare menar att predikan ska utgå från erfarenheter. De betonar dock att det ska vara 

många olika erfarenheter. För Larsson bör predikan fortfarande till sitt väsen vara en 

”reflexion kring samtida erfarenheter av Gudsnärvaro och Gudsfrånvaro” och en gestaltning 

av ”genomlevda erfarenheter”. Det nya är att predikanten bör vara medveten om att trons 

erfarenheter kan uttryckas på många sätt och därför är det viktigt att lyfta fram många olika 

sådana erfarenheter.163  

Sundkvist å sin sida anknyter till Wingren och tanken att människan finns i texten, dvs. 

predikan måste ta hänsyn till åhörarnas situation. Evangeliet riktar sig till världen och nuet, 

evangeliet och existensen hör ihop och kan inte tänkas utan varandra. Sundkvist strävar efter 

att hålla samman dessa två och undviker att använda ord som induktiv. Det framgår dock av 

henne modell för en god predikan att hon tänker sig att predikan utgår från erfarenhet. 

Sundkvist använder sig av själavårdens insikter och menar att en god predikan har samma 

container-funktion som själavårdaren kan ha. Den minnesgode uppsatsläsaren erinrar sig 

Crafoords resonemang om ”lyssnandets sju nivåer” där den sjunde handlar om att lyssna efter 

projektiv identifikation eller dumpning, när konfidenten ”dumpar” sina känslor hos 

själavårdaren som ger tillbaka dem i en form konfidenten klarar att hantera. Själavårdaren blir 

i det avseendet en container. På samma sätt tänker sig Sundkvist att predikan kan fungera. 

Människans frågor, tvivel och nöd tas upp och belyses av evangeliets ljus. Predikanten tar i 

predikan upp och härbärgerar åhörarnas existentiella erfarenheter och ger dem tillbaka till 

åhörarna i en form som ger dem mod och kraft att gå vidare.164 Denna tanke återkommer hon 

till fem år senare när hon resonerar kring orsaken till att åhörare talar om att predikan på något 

sätt ger trygghet. Det är, hävdar Sundkvist, för att predikan härbärgerar det onda och svåra 

och bär det med respekt för lyssnaren. ”Det svåra försvinner inte, det kan inte helt 

kontrolleras, men det förvandlas och blir uthärdligt när det kommer tillbaka i ny form till 

lyssnaren.”165 

Sundberg använder heller inte ord som induktiv eller påstår att predikan ska utgå från 

erfarenheter. 166 Däremot är det underförstått i hennes resonemang. I sin artikel kritiserar hon 

                                                           
163 Larsson 1998, s. 15, 27, 77, 86. 
164 Sundkvist 2003, s. 42, 56-57, 66 och 102. 
165 Sundkvist 2008, s. 39-41. 
166 Sundberg är desto tydligare med sin syn på predikan i sin avhandling från samma år. Där framhåller hon att 

predikosituationen är betydligt mer komplex än äldre tiders tanke om predikanten/Gud som sändare och 
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tanken om predikan som ensamarbete: ”[e]n enda person kan inte vittna om Guds mångfald 

och variationsrikedom. Många röster behöver höras!” Istället ger hon, som vi nedan ska se, 

vad hon kallar ’alternativa visioner’.  Förslagen betonar delande av erfarenheter och ger 

konkreta exempel på hur predikan kan gestaltas genom att många olika personer helt enkelt 

delar sina erfarenheter av liv och tro.167  

Ottensten och Johansson är däremot kristallklara. De lånar Larssons uttryck och hävdar att 

”predikan bör tala genom församlingens genomlevda erfarenheter” och den ska utgå från 

”människors erfarenheter av Guds närvaro och frånvaro”. Likt Larsson och Sundkvist tänker 

de sig också att en god predikan låter evangeliet kasta ljus över åhörarnas frågor. Först när 

”samtalet och livsfrågorna finns uttalade i rummet” som predikanten får dela med sig av 

texttolkningen. Predikan ska därför vara induktiv. Predikantens röst är dock bara en av alla de 

röster som ska höras. Prästen har ansvar för att låta olika röster höras, olika erfarenheter få 

komma fram och att liv får lov att delas under gudstjänsten.168  

De fyra författarna anger flera anledningar till att predikan ska innehålla och utgå från 

många olika erfarenheter. 

För att åhörarna ska ta till sig predikan 

För Larsson finns det en direkt koppling mellan att predikan uttrycker en mångfald av 

erfarenheter och predikans trovärdighet. Att många erfarenheter delas i predikan stärker också 

predikan som dialog.169 

Sundkvist tar i sin bok fasta på åhörarnas förväntan om att predikan ska angå och beröra 

dem. Fokus på erfarenheter och förslag till lösningar på existentiella frågor och behov gör att 

predikan upplevs som relevant.170 I den senare tillkomna artikeln gör hon själv en empirisk 

undersökning som hon menar visar att åhörarna förväntar sig en predikan som berör, att de 

ska få stoff för att kunna reflektera över och tolka vardagen, samt hjälp att kunna orientera sig 

                                                                                                                                                                                     
församlingen som passiv mottagare. Predikan fungerar som all mellanmänsklig kommunikation, och är ”en 

produkt av interaktion” och ”en instabil händelse”. Enligt Sundberg är det därför nödvändigt att tala om 

predikans polyagens, för det är så många som deltar i kommunikationen: Gud, predikant, varje enskild åhörare. 

Hon gör en poäng av att det ur ett kommunikationsteoretiskt perspektiv inte är möjligt att tala om ”församlingen” 

som en enhet. Varje åhörare har sin unika förförståelse och varje predikosituation är unik. Därtill tänker hon sig 

språket mer som ”ambivalenta sociala konstruktioner” med en stark performativ funktion än ”stabila 

representationer”, vilket ytterligare ökar instabiliteten, osäkerheten, i kommunikationen. För Sundberg står 

kommunikationsteori och predikoteologi i ett ömsesidigt förhållande till varandra. Teologin behöver förhålla sig 

till komplexitet och instabilitet och till en dialogisk och interaktiv kommunikationsmodell. Sundberg 2008b, s. 

14-15, 17-21. 
167 Sundberg 2008a, s. 141-152. 
168 Ottensten och Johansson 2010, s. 20-27 
169 Larsson 1998, s. 77. 
170 Sundkvist 2003, s. 50-54, 63-66. 
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i livet. Den vill med andra ord bli behandlade som i en god själavårdssituation, konstaterar 

Sundkvist.171  

Ottensten och Johansson lyfter också fram sambandet mellan en mångfald av tolkningar i 

predikan och trovärdighet. I en postmodern tid då ingen sanning med stort S längre existerar 

och människors erfarenhet av verkligheten är att den är mångtydig, då måste predikan ge rum 

för många tolkningar om den ska vara trovärdig.172   

För att höra tystade röster  

Författarna framhåller vikten av att predikan ger utrymme åt dem som annars inte får höras. 

Larsson menar att språk är en konstruktion som ger makt, och att det traditionella 

kyrkospråket har lett till att kvinnors liv, erfarenheter och tro har osynliggjorts och/eller 

underordnats. Dessa och andra tystade röster behöver få höras!173  

Sundberg å sin sida tänker sig att det är ett strukturellt och hermeneutiskt problem när vissa 

röster och livserfarenheter inte hörs eller får utrymme i predikan och predikoprocessen och 

efterlyser strukturer för detta i församlingslivet. Återigen är problemet att den som talar har 

makt över orden och tolkningarna och får auktoritet på andras bekostnad. Sundberg anknyter 

till teologen Rebecca S. Chopp och slår med skärpa fast att de som bryter mot normen, de 

andra som osynliggörs, nedvärderas, marginaliseras och förtrycks också måste få höras. 

Annars medverkar predikanten till att reproducera en falsk bild av sig själv, kyrkan och Gud. 

Predikan riskerar då att framstå som ett ensamuppdrag där predikanten får auktoritet för att 

hen har detta speciella uppdrag, vilket speglar en maskulinitetsnorm att Gud kommunicerar i 

det fördolda i avskildheten.174  

Detta resonemang applåderas av Ottensten och Johansson som hänvisar till såväl 

Sundbergs artikel i Allvarligt talat som hennes avhandling där hon också argumenterar för 

vikten av att låta många röster höras.175 

För att det är församlingens predikan 

När många erfarenheter hörs förankras predikan i församlingens liv, skriver Larsson. Det är 

viktigt eftersom predikan är ”allas angelägenhet”. Predikanten står tillsammans med lyssnarna 

i ”en jämställd gemenskap av myndiga människor som delar, prövar och förhåller sig till en 

given tolkning”.176 Sundberg å sin sida tänker sig att en mångfald av erfarenheter i predikan 

                                                           
171 Sundkvist 2008, s. 32. 
172 Ottensten och Johansson 2010, s. 51 och 62. 
173 Larsson 1998, s. 25. 
174 Sundberg 2008a, s. 1141-152. 
175 Ottensten och Johansson 2010, s. 27-28. 
176 Larsson 1998, s. 72 och 98. 
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stärker åhörarnas känsla av att vara en församlingsgemenskap. Om endast en tolkning 

kommer fram stärks istället tanken att församlingen tar emot predikan som individer och 

gudstro är något privat.177 Ottensten och Johansson talar om det i termer av vänskap. 

Predikanten är ingen ensam riddare utan del av ett sammanhang som ska söka efter och 

formulera evangelium tillsammans. Sammanhanget ska präglas av en ömsesidig, jämlik 

vänskap och prästen predikar som en i gemenskapen med fokus på att bygga upp 

gemenskapen.178   

För att Jesus gjorde så 

Som sagt argumenterar Sundkvist för att det inte finns någon motsättning mellan 

åhörarorienterad och textorienterad predikan. Ett av hennes argument är att evangelierna 

själva motiverar en betoning av åhörarnas upplevelser av den existentiella verkligheten. Detta 

förhållningssätt finns helt enkelt i själva bibeltexten, allra tydligast i den gudsbild som 

presenteras: Jesus som medvandrare som lyssnar till människor.179   

Förslag till upplägg 

Hur ska då detta gå till rent praktiskt? Larsson håller fast vid den första blomningens förslag 

om samtals- och lyssnargrupper. Grupperna ska ha fokus på att dela erfarenheter. I 

lyssnargruppen kan det också handla om att åhörarna dela erfarenheter om vad som hände 

med dem när de lyssnade till predikan.180 Sundkvist ger inte så många konkreta förslag på hur 

församlingens erfarenheter ska samlas in, men tar Tillichs tankar om tre olika sorters 

existentiell oro som exempel på en bra teoretisk utgångpunkt.181  

Det gör också Ottensten och Johansson, men de tar ett steg längre och anknyter till 

sociologen W. Paul Jones och hans bok Theological Worlds. Han bygger vidare på Tillichs 

resonemang och presenterar hela fem sorters existentiell oro med tillhörande lösning: 

separation/hemkomst, konflikt/upprättelse, tomhet/fullhet, skuld/förlåtelse och 

lidande/uthållighet. Med hjälp av detta tänker sig Ottensten och Johansson att predikanten ska 

kunna strukturera sina tankar om mångfald och predika i relation till människors olikhet. 

Predikanten behöver därför öva sig på att lyssna efter alla fem sorters oro och lära sig hur 

människor tänker.182 Vid sidan av detta understryker de att alla veckans samtal har betydelse 

för förberedelsearbetet inför gudstjänst och predikan. De ger exempel på samtal i samband 

                                                           
177 Sundberg 2008a, s. 1141-152. 
178 Ottensten och Johansson 2010, s. 32 och 97. 
179 Sundkvist 2003, s.  
180 Larsson 1998, s. 98. 
181 Sundkvist 2003, s. 50-54, 63-66. 
182 Ottensten och Johansson 2010, s. 49-54, 61-62. 
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med själavård och kyrkliga handlingar som viktiga för predikan, och rekommenderar också att 

predikanten ofta samtalar med diakonerna som har en unik inblick i de marginaliserades 

frågor och erfarenheter.183  

För Sundberg räcker det inte att predikanten lyssnar till församlingen och försöker ta med 

deras erfarenheter i predikan. Om andra inte får tala i sin egen rätt har ju predikanten 

fortfarande tolkningsföreträde! Istället ger hon två ”alternativa visioner” som förslag. Den 

första visionen hämtar hon från Eric H F Law och dennes tanke om predikan som ”ömsesidig 

inbjudan”. I praktiken innebär det att en person okommenterat börjar dela sina erfarenheter 

och sin livstydning. När den första talat klart bjuder hen in någon annan att tala, tills alla 

röster blivit hörda. På så sätt får alla makt över ordet och alla får öva sig på att ta ansvar för 

predikan. Den som ofta talar och tolkar får öva sig i att träda tillbaka, den som sällan blir hörd 

får öva sig i att ta plats. Resultatet blir att ”[p]redikan som en kollektiv, relationell handling 

blir gestaltad i gudstjänsten. Alla blir mottagare och givare.”184  

Den andra visionen anknyter till Rebecca S Chopps och Anna Carter Florences respektive 

resonemang om predikanten som vittne. Prästen är bara ett vittne bland många olika vittnen 

och alla förtjänar att få tala i sin egen rätt. Detta kan praktiseras genom ett flertal predikanter i 

samma predikan.185  

7.2 Mer dialog 

I ’Piilus’ andra blomning är det en självklarhet att predikan är en dialog. Predikan är 

dialogisk, ett tilltal och en replik in i en pågående och fortgående dialog. Denna dialog präglas 

av ömsesidig jämställdhet och kriteriet för en god predikan är inte om predikan uppfyller krav 

på innehåll, utan om tolkningarna bidrar till att ”stimulera de djupgående samtal som kyrkan 

behöver föra kring vad det betyder att vara ett gudsfolk.” 186  

Sundkvists sökande efter vad en luthersk sakramental predikan kan vara i nutiden landar i 

predikan som en ”helande dialog”. Dialog är för Sundkvist en ”fundamental form för 

kommunikation” som bygger på ömsesidigt förtroende och ett ”talande som söker 

samförstånd”. Den är inte auktoritär, förklarande eller lätt konversation. Predikan ska 

gestaltas som en dialog, ett samtal som söker ”förståelse, samförstånd, gemensamhet” och 

”uppsöker ett du”. Predikan är trots sitt monologiska yttre åhörarens aktiva dialog med Gud 

(en närvarande Gud som man kan samtala med), bibeltexten (inte texten per se utan det 

evangelium som texterna ger uttryck för), predikanten och kyrkan (i form av 
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185 Sundberg 2008a, s. 152-157. 
186 Larsson 1998, s. 9, 59-60, 74. 
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tolkningstradition). Kort sagt, en dialog mellan evangelium och existens. Predikans dialog är 

dessutom en del av gudstjänstens dialog.187  

Craddocks definition av predikan som ett induktivt samtal är inget Sundberg ifrågasätter. 

Däremot kritiserar hon honom för att han inte fullt ut dragit konsekvenserna av detta faktum. 

Det räcker inte att predikanten tar församlingen med sig in i predikoförberedelsen, 

församlingen måste också tillåtas att tala i det offentliga rummet.188 

Ottensten och Johansson hänvisar upprepade gånger till Bo Larssons definition av predikan 

som en replik i ett pågående samtal. Även Wingren kommer med på ett hörn när de talar om 

predikans syfte som att ”åvägabringa ett möte mellan ordet och församlingen”.189  

För att det går till så i Bibeln och traditionen. 

Argumentet är inte nytt, men det är intressant att se hur det har utvecklats. Homilia kan inte 

längre med lite god vilja uttolkas som samtal, utan Larsson förklarar att ”det grekiska ordet 

homilia betyder egentligen ’samtal’”. Dialogen var dessutom ”ursprunglig i det kristna 

budskapet.”190 Ottensten och Johansson konstaterar redan i inledningen att ”ordet homilia 

betyder samtal” men medger lite senare att ”[ä]ven om ordet homilia, som nämnts, betyder 

samtal, är det besläktat med umgänge och samvaro, det vill säga själva förutsättningarna för 

att samtal ska kunna föras”.191 Sundkvist lämnar grekiskan därhän, men argumenterar för att 

anledningen till att åhörarna förväntar sig en dialog med en närvarande Gud som kan samtala 

är för att evangeliets berättelser om Jesus uppenbarat för dem att det är sådan Gud är.192 

7.3 Bättre gestaltning 

Med tanke på att predikan så självklart betraktas som en dialog är det naturligt att även 

diskussionen om hur predikan bäst kan gestaltas som dialog återkommer och fördjupas. När 

                                                           
187 Sundkvist 2003, s. 66-76, 79 och 98. 
188 Sundberg 2008a, s. 152. Det är intressant att notera hur det självklara dialogidealet lyser fram också i alla de 

andra bidragen i antologin. Göran Eidevall konstaterar till exempel att de flesta idag tycks vara överens om att en 

god predikan kännetecknas av dialog, varpå han ger exempel på hur ”bibeltextens dialogiska dimensioner kan 

medverka till att stärka predikans dialogdimension”. Eidevall 2008, s. 119-128. Christina Grenholm och Cecilia 

Nahnfeldt menar å sin sida att text och läsare går i dialog med varandra. Deras bidrag till antologin handlar om 

var dialogens ska börja, i bibeltext eller livsfrågor. De anser själva att det finns starka skäl för att det ska vara 

livsfrågevillkorad. Dels för att predikans uppgift är att vara ett aktuellt tilltal, men framför allt för att de vänder 

sig mot tanken att det skulle finnas eviga frågor och allmängiltiga erfarenheter. Istället menar de att text och 

tradition är patriarkala och undlåter att ta hänsyn till kvinnors erfarenheter. Livsfrågevillkorad tolkning och 

predikan ger dem en röst. Grenholm och Nahnfeldt 2008, s. 53-71 Till och med i Larsolov Erikssons text om 

Psaltarens återtåg in i evangelieboken och predikan lyser idealet igenom. Argumenten för att Psaltarpsalmerna 

bör finnas med i Evangelieboken är (1) de handlar om människors erfarenhet av Gud, (2) de består av bilder och 

poesi, som är ett språk som talar till människor idag och (3) psalmerna är i dialog med övriga texter, ja de är 

”repliker i en dialog”. Eriksson 2008, s. 105-107. 
189 Ottensten och Johansson 2010, s. 13, 17, 20, 103 
190 Larsson 1998, s. 59 och 67. 
191 Ottensten och Johansson 2010, s. 14 och 20-21. 
192 Sundkvist 2003, s. 68-71. 



 

65 
 

Larsson diskuterar hur predikanten ska göra för att predikan ska uppfattas som dialog 

återanvänder han metaforerna låda och konstverk. Klassisk predikan är som en potatislåda, 

startar i texten, återger innehåll, utlägger lära, undervisar och förmanar. Lådan spikas sedan 

igen med en tillämpning som sedan överräcks hel och hållen till åhörarna. Predikanten bör 

dock akta sig för att föreläsa och undervisa. ”Ingen har rätt att stå några meter ovanför 

åhörarnas huvuden och tala om för dem hur det verkligen förhåller sig!” Den sorts predikan 

Larsson förespråkar är som en akvarell. Den riktar sig genom bildspråk till hjärtat och 

känslan, den återger erfarenheter av tro, bjuder in lyssnarna. För att åstadkomma detta 

rekommenderar Larsson en narrativ struktur.193 

Hur predikan ska kunna få en dialogisk gestaltning ägnar Sundkvist stor möda åt att 

förklara. Lyssnarna vill inte ha föreskrivande av vad man ska tro och tänka, utan förväntar sig 

att bli behandlade som i en god själavårdssituation, nämligen att predikanten lyssnar till 

åhörarna, ger ord åt deras existentiella erfarenheter och belyser med evangeliets ljus. Genom 

denna predikans container-funktion kan predikanten ”ta nöden och återlämna nåden”.194 Här 

är synen på kommunikation avgörande. ”Predikan som samtal, som dialog, bygger på tanken 

att man betraktar kommunikation som något mer än överföring av meddelanden. Predikan 

som dialog förutsätter att kommunikation betraktas som ett skapande och utbyte av 

betydelser.”195 På så sätt blir åhöraren aktiv, genom att hen får hjälp att ta ansvar och finna 

sina egna svar. Predikan får inte vara enbart textutläggning, ett överräckande av färdig 

sanning. Predikanten bör undvika att framstå som auktoritär och förklarande, för det 

understryker det färdiga och avslutade i framställningen och åhöraren blir en ”adressat som 

inte deltar.” Här anknyter Sundkvist till Craddock. Intressant här är att Sundkvist, som enda 

företrädare för ’Piilu’-inriktningen, anser att även informativa och förklarande drag har sin 

funktion. Orsaken är rimligtvis att utgångspunkten för hennes predikoteoretiska reflexion är 

Luthers sakramentala syn på predikan. Hon konstaterar att Luthers predikostil visserligen har 

beskrivits som belärande, men att det också på sätt och vis kan ses som ett åhörarorienterat 

drag. Om åhörarna är oinformerade eller fått missvisande information kan lärandet lägga 

grunden för en ny livsorientering. Den lutherska utgångspunkten märks också genom att 

Sundkvist diskuterar vad det innebär att evangeliet ska förkunnas rent: att gestaltningen är 

dialogisk!196  
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195 Sundkvist 2003, s. 66. 
196 Sundkvist 2003, s. 43, 74-81. 
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I den empiriska undersökningen hon redovisar i artikeln finner Sundkvist stöd för denna 

tanke i det faktum att informanterna verkar minnas predikantens bildspråk bäst. Detta 

stämmer Sundkvist överens med teorier om hur bild och symbolisk gestaltning har en förmåga 

att tränga in i djupare skikt än endast det intellektuella.197 

Också Sundberg understryker att predikans gestaltning måste spegla synen på predikan. 

Hon uppehåller sig inte så länge vid hur det rent konkret ska gå till, men anknyter till Chopp 

och talar om att predikan bör gestaltas på en mångfald av sätt. Språket är inte någon 

”etablerad diskurs utan trevande, prövande, fragmentariskt, lekfullt”. Likaså finns det många 

fler uttryckssätt än ett tal. Predikan kan också gestaltas genom konst, poesi, sång, dans, liturgi, 

teater, drömmar och visioner.198 

Ottensten och Johansson anknyter än en gång till Larsson och återger hans bild av predikan 

som en akvarell där orden ”målar en verklighet att stiga in i och pröva och dela.” Predikanten 

bör undvika att spika in eviga sanningar i potatislådan. Det predikanten lärt sig i sina 

teologistudier, att definiera så exakt som möjligt och inte säga mer än hen har täckning för, 

fungerar inte i en predikan. Det vetenskapliga språket hämmar. Istället bör predikanten söka 

ord som öppnar, ger vidare associationer och får igång fantasin. Sättet att kommunicera på är 

betydelsefullt. Ottensten och Johansson skriver att ordet kommunikation kommer av latinets 

communicare som betyder att göra gemensamt, och i det perspektivet blir kommunikation en 

strävan efter ett möte mellan talarens och lyssnarens världar, om att knyta samman människor 

med varandra.199  

7.4 Mindre auktoritet 

När Larsson reflekterar över predikantens auktoritet anknyter han till Lucy Atkinson Roses 

bok Sharing the Word – Preaching in the Roundtable Church. Atkinson Rose hävdar likt den 

tidigare nämnde John McClure att predikan bör betraktas som ett rundabordssamtal där 

prästen och församlingen är jämställda kollegor som gemensamt söker och utforskar den 

Andre. Relationen bör präglas av ömsesidig jämställdhet och det har ingen betydelse om det 

rör sig om präst eller lekfolk, det enda som betyder något är viljan till tro. Prästen är ingen 

expert på skrifttolkning eller den som har svar i alla trosfrågor, bara den som ansvarar för att 

sätta samman text och predikan till en tolkning. Predikanten bör undvika att undervisa, 

övertyga eller förändra församlingen för det separerar dem från varandra. Likadant blir 

                                                           
197 Sundkvist 2008, s. 37. 
198 Sundberg 2008a, s. 156. 
199 Ottensten och Johansson 2010, s. 76, 100-104. 
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lyssnarna underordnade om prästen ses som ledare och auktoritet. För Larsson är predikan en 

relationshandling, och alla relationer skapas genom ömsesidigt delande av erfarenheter.200  

Larssons tappning av Atkinson Roses resonemang gillas även av Ottensten och Johansson, 

liksom Sundbergs tankar i artikeln i Allvarligt talat.201 Där anknyter Sundberg som sagt till 

Chopp och Carter Florences syn på predikan som vittnesbörd. En konsekvens av detta sätt att 

se är att auktoritet aldrig kan komma från en institution eller ämbete, inte heller ur talarens 

karisma eller retoriska skicklighet, utan alltid och enbart från vittnets eget liv. Auktoritet är 

inte begränsad till några få, utan varje vittne talar i sin egen rätt.202 

Sundkvist å sin sida betonar att auktoritativ roll blivit allt mindre tjänlig och att på samma 

sätt som ämbetsauktoritet tagit steget tillbaka i samhället i stort, så har det gjort det även i 

homiletiska arbeten. Den moderna människan vänder sig mot alla sorters auktoriteter och den 

realiteten måste speglas i predikan. Aversionen mot auktoriteter är inte bara en antiauktoritär 

inställning i allmänhet utan det finns en teologisk förklaring: som Guds avbild känner 

människan igen det goda när hon ser det.203  

När ämbetets yttre auktoritet inte kan tas för given måste predikanten skaffa sig 

trovärdighet på annat sätt, vinna den på nytt i varje situation. Det gör hen genom att uppvisa 

teologisk kompetens och äkthet, dvs. att predikanten lever som hen lär. Predikanten får också 

auktoritet genom att visa att hen brottas med samma frågor som åhörarna. 204 Sundkvist 

använder metaforen ”predikanten som medvandrare och samtalspartner” för att beskriva den 

roll predikanten bör inta. Modellen är Kristus själv som ställer sig till förfogande i lyssnandet. 

Predikanten kan kanske inte vara lyssnande i predikosituationen, men väl i 

predikoförberedelsen.  Där ska samma attityd råda som i själavården: prästen ska vara aktivt 

lyssnande.205  

Här avviker dock Sundkvist, likt Lönnebo, från de övriga i synen på predikantens 

auktoritet. Hon menar att åhörarna inte bara förväntar sig att predikanten ska vara 

medvandrare och samtalspartner, de förväntar sig också att predikanten ska vara Guds 

representant och röst.  Förväntningarna hänger samman med att predikantens ord är en 

utläggning av ”Guds ord.” Och om åhörarna förväntar sig att predikantens ord ska vara ett 

slags gudomligt tilltal, så är sannolikheten stor att även predikanten själv kan associeras med 

förväntningar på Gud. Predikanten förmedlar alltså en bild av Gud, Guds vilja och 

                                                           
200 Larsson 1998, s. 72-73, 77. 
201 Ottensten och Johansson 2010, s. 27-28. 
202 Sundberg 2008, s. 156. 
203 Sundkvist 2003, s 33, 66-67. 
204 Sundkvist 2008, s. 43. 
205 Sundkvist 2003, s. 37-38, 66.  
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förhållningssätt. Sundkvist menar att det är viktigt att predikanten är medveten om detta för 

att kunna ge en god och sann bild eller röst för Gud. Det behövs därtill en balans mellan rollen 

som Guds representant och röst och rollen som medvandrare och samtalspartner. Om 

predikanten får för sig att hen enbart representerar Gud, är hen ingen medvandrare vilket gör 

att åhöraren objektiveras och predikan upphör att vara dialog.206 

Denna Sundkvists tanke om prästen som representant för Gud vänder sig Ottensten och 

Johansson emot. Ämbetet är bara en funktion, det ger ingen speciell egenskap. Predikanten 

har tvärtom mycket att lära av församlingen!207 Sundkvists tankar om äkthet, att ord och 

handling måste stämma överens för att predikanten ska bli trovärdig, faller dock i god jord 

hos de två författarna.208 

8. ’Hedvig’ – retorikens raka rör 

Sida vid sida med den dominerande induktiva, dialogiska ’Piilu’ växer ’Hedvig’, den 

predikoteoretiska inriktning som betonar retorikens. De predikoteoretiker som väljer denna 

ingång ser retoriken som hjälpvetenskap. Med retorikens hjälp får teologin stadga, så att den 

likt lågväxta integrifolia-klematisen ’Hedvig’ står rakt och bra av sig själv, utan att behöva 

slingra sig fast vid erfarenhetens spaljé. På svenska representeras denna inriktning framför allt 

av Eva Abragis korta men innehållsrika Predika idag. Om retorikens betydelse för predikan 

från 2004. 

Det första som bör sägas är att det inte förekommer några vattentäta skott mellan 

predikoteorierna. Exempelvis Lönnebo, Larsson och Ottensten och Johansson rekommenderar 

retorikens verktyg åt sina läsare, och som vi strax ska se menar även förespråkare för 

textutläggande predikan att retoriken har mycket att ge. Omvänt förespråkar Abragi att 

predikan bör utgå från mänskliga erfarenheter och frågor, ha anknytning till åhörarens 

livsvärld, att den inte bör bita sig fast i skriftutläggning utan måste börja i de frågor människor 

ställer utifrån sina vardagliga erfarenheter.209 Tanken om predikstolen som sinnebilden för 

auktoritärt påtvingande av sanningen återfinns också här. Abragi argumenterar kraftfullt mot 

predikstol och argumentet är välbekant:  

 

Förkunnaren i predikstolen står där han eller hon står, det finns ingen gemensam väg framåt, inget 

medvandrarskap, varken i verkligheten eller tanken. Den som däremot står på golvet […] gör mer som Jesus 

                                                           
206 Sundkvist 2003, s. 34-35, 39-40. 
207 Ottensten och Johansson 2010, s. 26. 
208 Ottensten och Johansson 2010, s. 109.  De hänvisar här till Bernice Sundkvist evangelium och existens, s. 41. 
209 Abragi 2004, s. 52-56. 
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gjorde, det vill säga, är bland människorna och talar med den istället för till dem. Jesu undervisning och 

förkunnelse kom inte ovanifrån med auktoritära övertoner utan från marken där han satt.210 

 

Istället bör predikan hållas från ambon eftersom det kommunicerar trovärdighet och 

tillförlitlighet och minskar intrycket av hierarkisk skillnad.211 Hon anknyter också till tanken 

att predikan är ett samtal och gestaltas som dialog.212  

Samtidigt finns här vissa intressanta skillnader som kommer sig av den retoriska ingången 

i predikoteorin. Även om Abragi ser predikan som dialog är det inte en dialog som är 

avhängig möten och samtal med församlingen. Hen förespråkar inte predikoförberedande 

samtal eller andra former av lyssnande. Dialogen äger istället rum vid skrivbordet, i det 

moment retoriken kallar inventio när predikanten föreställer sig dem hon ska tala till. Abragi 

skildrar ingående den inre dialogen när predikanten försöker identifiera sina tänkta åhörare. 

Hon menar att det är omöjligt att säga något som svarar mot allas behov, så predikanten måste 

välja en målgrupp för varje enskilt tillfälle att rikta sig till. Alla kommer inte att förstå allt, 

och alla behöver heller inte förstå allt. Predikanten måste välja, för det är bättre att några får 

med sig något än att alla tycker att man varit för banal.213  

Den retoriska ingången till predikoteorin gör även att hon har en mer positiv syn på 

undervisning i predikan. För att kunna använda den typ av argumentation som talar till logos, 

förnuftet, behöver predikanten förmedla kunskap och undervisa.214 

Retoriken ger också ett annorlunda resonemang kring predikantens auktoritet, hens ethos. 

Abragi ser ett starkt samband mellan trovärdighet och att predikanten visar åhörarna välvilja 

och intresserar sig för deras erfarenheter, men trovärdigheten kommer också från predikantens 

position. Den bygger på predikantens egna livserfarenheter, erfarenheter av kristet liv och 

teologisk kompetens. Intressant är att Abragi verkar anse att det är ett hot mot predikantens 

ethos att alltför ofta fråga efter hjälp från församlingen att förstå Bibeltexten. Enstaka gånger 

kan det ge ethos att fråga efter församlingens hjälp, men händer det för ofta tappar 

predikanten i trovärdighet. Abragi skiljer vidare mellan ”kollektivt ethos”, som grundar sig i 

tilliten till kyrkan och ”eget ethos”. I predikosituationen tänker sig dock Abragi att 

predikanten är utlämnad åt sitt eget ethos och den trovärdighet hen lyckats skapa kring sin 

egen person.215  

                                                           
210 Abaragi 2004, s. 75 
211 Abragi 2004, s. 74. 
212 Abragi 2004, s. 52. 
213 Abragi 2004, s. 20-31. 
214 Abragi 2004, s. 38. 
215 Abragi 2004, s. 42-45, 91. 



 

70 
 

9. Skogsklematis – den tidlösa textutläggningen 

I den predikoteoretiska trädgården finns också den inriktning som betonar textutläggande 

predikan, ibland i direkt polemik med den New homiletics-inspirerade ’Piilu’. Det är inte 

erfarenheten som utgör stöd för predikan att växa mot, utan bibeltexten. Likt en skogsklematis 

har denna typ av predikan naturlig spridning, är relativt skötselfri, kan stå år från år och 

beskärs endast när någon ranka är helt död. Den här typen av predikoteori förekommer 

mycket sparsamt på prästutbildningens litteraturlistor, om den alls gör det. Att det är i kontrast 

till ’Piilu’ som Bo Johanneryd formulerar sig i sina två predikoteoretiska böcker är uppenbart. 

Han skriver eftersom ”[p]redikan som textutläggning är i fara” och slår fast att man nog inte 

bör ”regelmässigt överge den predikometod som tar sin utgångspunkt i en text, företrädesvis 

evangelietexten, och låter denna belysas av andra textställen, särskilt av dem som kan 

återfinnas i årgångens övriga perikoper.” Istället vill han hålla fast vid det klassiska sättet att 

predika: att göra en läroutläggning utifrån tanken om synd och nåd, rättfärdiggörelse genom 

tron och dess tillämpning på åhöraren.216   

För Johanneryd börjar predikoarbetet i texten, inte i inlevelsen i det egna. Det är 

bibeltexterna som ska utläggas, för det är de som ”bär substansen”. Predikan bör därför 

gestaltas antingen tematiskt eller homiletiskt (utläggning bibelvers för bibelvers).217  

Den existentiella anknytningen är dock nödvändig. Johanneryd ger fyra exempel på hur 

den kan vara det. För det första för att prästen predikar för sig själv. För det andra anknyter 

han till Sundkvists tanke om att evangelium och existens måste höra ihop (dock utan att 

referera resten av hennes resonemang om predikans dialogiska gestaltning). Vidare för att det 

är en del av tillämpningsschemat från pietistisk tradition där predikanten i tur och ordning 

talar till oomvända, uppväckta och troende. Ett fjärde exempel är att använda retorikens 

hjälpmedel ethos, pathos och logos för att tala till olika personligheter bland åhörarna.218 

Retorikens har också betydelse som hjälpmedel. Johanneryd hänvisar till Abragi och menar 

att en predikan skriven med retorikens verktyg är lättare för åhörarna att memorera. 

Retorikens insikter kan också vara bra att tillämpa i predikans inledning för att skapa 

förtroende och väcka intresse. Johanneryd varnar dock för att den kristna förkunnelsens 

innersta är större än retorikens enkla syfte att övertyga. Predikanten bör också ta sig i akt så 

att hen inte ägnar för mycket utrymme åt det retoriken kallar delectare, poetiskt språk med 

syfte att behaga lyssnaren.219 

                                                           
216 Johanneryd 2012, s. 9, 15. 
217 Johanneryd 2012, s. 2012 och Johanneryd 2005, s. 52-60. 
218 Johanneryd 2005, s. 49-51. 
219 Johanneryd 2005, s. 62-65. 
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Att prästens identitet och auktoritet är osäker har Johanneryd också noterat. I kontrast till 

den syn på ämbetet som ’Piilu’-inriktningen företräder lyfter han fram vad han kallar den 

högkyrkliga rörelsens sätt att se. Prästens uppgift är att vara celebrant, och eftersom predikan 

har en sakramental dimension ingår predikan i den uppgiften. Han skriver: ”Om någon annan 

än prästen svarar för predikan är syftet ofta vällovligt. Men är inte ett av skälen till en sådan 

åtgärd, att vi i våra gudstjänster saknar plats för det personliga vittnesbördet? Det finns en risk 

att gå miste om något fundamentalt, om inte prästidentiteten också i fortsättningen till en inte 

oväsentlig del kopplas till förkunnaruppgiften.”220 Kyrkans uppgift är att göra det Kristus en 

gång sagt och gjort åter närvarande, och i detta är predikanten en representant för Kristus.221 

10. Sammanfattning och diskussion 

När det nu är dags att sammanfatta rundvandringen i den predikoteoretiska trädgården står det 

klart att samtalet i dess olika former har en viktig funktion för predikoförberedelsen i den 

inriktning som dominerat den predikoteoretiska litteraturen från de senaste 40 åren, den jag 

här liknat vid klematissorten ’Piilu’. Genom det tänker sig predikoteoretikerna att predikanten 

får tillgång till det som ska vara utgångspunkten för predikan: församlingens erfarenheter. Att 

predikan ska ha startpunkt i erfarenheterna är nödvändigt för att åhörarna ska förstå, ta till sig 

budskapet, och för att det är församlingens predikan som de i egenskap av Guds folk och sin 

kallelse i dopet har ansvar för. Författarna i ’Piilus’ första blomning ser gärna att det 

predikoförberedande samtalet formaliseras på något sätt i en speciell grupp. Samtidigt är de 

klara över att det inte bara äger rum inom ramen för en viss verksamhetsgrupp, utan i alla de 

samtal som prästen för med församlingen. Ja, predikan är i sig själv ett samtal och den typ av 

samtal som eftersträvas är den genuina, ömsesidiga, jämlika, relationsskapande dialogen. 

Predikan bör därför också gestaltas som en dialog, i både ord och handling. En dialogisk 

predikant karaktäriseras framför allt av sin förmåga att lyssna. Kontrasten till denna sorts 

predikan är den auktoritära prästen som uppifrån predikstolen tvingar på åhörarna potatislådor 

med eviga, tidlösa sanningar som det är svårt att förstå och ta till sig. 

När ’Piilu’-inriktningen utvecklas skruvas idealen upp. Predikanten ska ta hänsyn till fler 

erfarenheter. Det formaliserade samtalet á la gudstjänstgrupp och bibelstudiegrupp räcker 

inte, utan predikanten bör sträva efter att också lyssna till och ge utrymme åt de röster som 

sällan blir hörda. Predikan är nu självklart en dialog och reflexionen handlar mer om att 

förklara hur den är en dialog än varför den ska vara det. Predikan bör gestalta dialogens ideal 

ännu tydligare och predikanten ska vara ännu mer dialogisk, dvs. undvika auktoritet. Vad 
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gäller predikantens auktoritet skiljer sig dock två av författarna från de övriga i det att de 

hävdar att predikanten också är en representant för Kristus/Gud i sin egenskap av att förmedla 

Guds ord. 

’Piilus’ dominans märks även i de få predikoteoretiska bidrag som har andra ingångar. 

Trots en retorisk ansats tar ’Hedvig’-inriktningen över dialogidealet, tanken att predikan ska 

vara induktiv och hyser samma aversion mot den syn på auktoritet och kommunikation som 

predikstolen anses utgöra sinnebilden av. Skogsklematis-inriktningens betoning av 

textutläggning framstår mer som formulerad i polemik mot ’Piilu’, än som ett allvarligt menat 

försök att skriva predikoteori baserat på det senaste halvseklets reflexion över verklighet, 

språk, hermeneutik och kommunikation. 

Den predikoteoretiska översikten visar dessutom på en kontinuitet och ett starkt samband 

mellan författarna. De hänvisar till samma källor och till varandra i rakt nedstigande led. 

Craddock och Hammar bygger på samma källor och säger nästan samma saker. Lönnebo 

citerar Hammar inte mindre än 3 gånger och anknyter till Tillich. Hammar refererar till Buber 

och Lönnebo till Hammars tolkning av Buber. Larsson hänvisar till Hammar, Lönnebo, 

Craddock, Buber och Atkinson Rose. Sundkvist refererar till Craddock och Tillich, och i flera 

fotnoter i resonemangen om predikans dialogicitet dyker Hammar och Larsson upp. Sundberg 

bygger på Craddock och Larsson, och Ottensten och Johansson hänvisar uttryckligen till dem 

alla. Lönnebo är undantaget, men han finns med i litteraturlistan. Något av en ’bubblare’ är 

filosofen Michail Bachtin, vars resonemang om dialogicitet uppskattas av flera av författarna i 

Allvarligt talat. Ofta nämns då också Jonny Karlssons avhandling om Wingrens predikoteori 

där han, som tidigare nämnts, använder Bachtins teorier för att visa att Wingrens uppfattning 

om predikan är dialogisk.  

Hur detta predikoteoretiska ideal fungerar i praktiken är föremål för uppsatsen nästa del, 

den undersökande. Huruvida denna samstämmighet verkligen är något enbart gott är en fråga 

för uppsatsens tredje och sista del, den kritiska och konstruktiva. Som flera av företrädarna för 

’Piilus’ andra blomning påpekar kan samstämmighet innebära att vissa röster har blivit 

tystade. Sundberg menar i sin avhandling om predikoteologier att det finns en viss risk med 

att stänga in sig i en enda diskurs. Inifrån ett system är svårt att se vad som inte får plats och 

vilka röster som dominerar på bekostnad av andra.222 Skulle inte bara uppsatsförfattare utan 

även predikoteorin ha nytta av ”att söka ifrågasätta svagheterna i det tänkande man annars är 

inne (och instängd) i, att bryta och byta […] språkspel”223?  

                                                           
222 Sundberg 2008b, s. 195-199. 
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Del 2: den empiriska undersökningen 

Efter besöket i den predikoteoretiska trädgården är det dags att ta på sig stövlar och 

trädgårdshandskar och ge sig ut i empirins mylla för att söka svaret på hur predikanten 

omsätter teorin i praxis. Som vi ovan sett är det en bärande tanke i den predikoteoretiska 

reflexionen att predikanten ska utgå från församlingens frågor och erfarenheter. Det är 

församlingens predikan och predikantens uppgift är att lyssna in vad de har att säga. Hur går 

det då konkret till? Hur samarbetar präster med församlingen i det predikoförberedande 

samtalet? Kapitlet är upplagt som följer: först kommer de nio samtalen och de nio 

predikningarna som ingår i materialet kort att presenteras. Därefter tar den jämförande 

analysen vid.  

    Som ovan nämnts arbetar jag i denna jämförelse med begreppen motiv och delmotiv. Vilka 

överensstämmer genom att tas upp i både samtal och predikan? Och hur har dessa 

överensstämmande motiv bearbetats i predikan jämfört med det föregående samtalet? Är de 

oförändrade, utvecklade eller helt förändrade?   

Därefter undersöker jag hur predikanten och samtalsdeltagarna samarbetat kring de 

överensstämmande motiven. Av vem och hur introduceras dessa motiv i samtalet? I min 

undersökning har jag identifierat sju samarbetsformer: lyssnande, tolkande, svarande, 

mottagande, prövande, undervisande och erfarenhetssökande. De fyra förstnämnda är former 

som initieras av deltagarna, de tre sistnämnda av prästerna. De olika samarbetsformerna 

beskrivs närmare nedan. 

Till sist riktar jag uppmärksamheten mot de oanvända motiven och delmotiven. Med 

’Piilu’-inriktningens starka betoning på att lyssna till församlingen är det intressant att se 

vems idéer som väljs bort och om det finns några gemensamma drag för de motiv som ratats. 

Finns det något som är gemensamt för dem vad gäller innehåll? Är det prästens eller 

deltagarnas motiv som väljs bort?  

En viktig princip för ’Piilu’-inriktningens andra blomning är att samtalen ska leda till att 

mångas erfarenheter blir hörda och framförda. Därför har jag sökt efter tillfällen i samtalen då 

flera tolkningar stått sida vid sida och jämfört med predikan. Presenterar predikanterna fler än 

en tolkning i predikan? Och i de fall predikanten valt bort en tolkning till fördel för en annan, 

vems tolkning presenteras i predikan?  
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11. Samtal och predikningar 

11.1 Samtalen 

Samtalen ägde, som tidigare nämnts, rum inom ramen för två olika typer av grupper. 

Antingen rena bibelstudiegrupper då samtalet enbart handlade om bibeltexterna, eller inom 

ramen för en s.k. gudstjänstgrupp. I gudstjänstgrupperna skulle även praktiska saker inför 

gudstjänsten dryftas, vilket gjorde att samtalet kring själva bibeltexten blev lite kortare. I 

tabellen nedan anges vilken typ av samtal det rört sig om och hur långa samtalen om själva 

bibeltexten var. Där det ägt rum i samband med gudstjänstgrupp är samtalet ofta kortare, i 

bibelstudiegruppen oftast längre.  

Tabell 1: översikt över samtal 

Samtal Längd Typ av grupp 

1 49 min Gudstjänstgrupp 

2 40 min Gudstjänstgrupp 

3 45 min Bibelsamtal 

4 

1t 24 

min Bibelsamtal 

5 

1t 48 

min Bibelsamtal 

6 

1t 19 

min Bibelsamtal 

9 44 min Bibelsamtal 

10 39 min Gudstjänstgrupp 

11 54 min Bibelsamtal 

11.2 Predikningarna 

Alla de nio predikningarna i den här studien utgår från andra årgångens texter i Den svenska 

evangelieboken, utom predikan 11 som utgår från tredje årgången. Alla utgår från 

evangelietexten, men de flesta hänvisar till de andra predikotexterna. Vid alla tillfällen utom 

tre lästes alla tre predikotexterna i gudstjänsten. Vid predikan 3 och predikan 10 uteslöts 

episteltexten ur läsningarna, och vid predikan 2 lästes ingen av texterna. Istället uppmanades 

församlingen att läsa evangelietexten hemma. Predikan 2 skiljer sig ur mängden också på så 

sätt att den är hållen vid en gudstjänst riktad till barnfamiljer, och prästen predikade 

tillsammans med församlingspedagogen. Predikningarna varierar i längd. I tabellen nedan 

anges längd i minuter inklusive evangelieläsningen.   
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Tabell 2: översikt över predikan 

Predikan Söndag Tema Predikotext Längd  Form 

1 1 i advent Ett nådens år Matt 21:1-9 10 min tematisk 

2 2 i advent Guds rike är nära Matt 13:31-34 15 min tematisk, dialog 

3 Julnatten Den heliga natten Luk 2:1-20 10 min narrativ 

4 söndagen före pingst Hjälparen kommer Joh 16:23-33 26 min tematisk 

5 Pingst Den heliga Anden Joh 14:25-21 12 min tematisk 

6 Pingst Den heliga Anden Joh 14:25-21 23 min tematisk 

9 Alla helgons dag Helgonen Matt 5:13-16 14 min textutläggande 

10 s. före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40 14 min tematisk 

11 2 i advent Guds rike är nära Mark 1:14-15 17 min textutläggande 

 

Även söndagens tema för gudstjänsten som anges i Den svenska evangelieboken inkluderas i 

tabellen. Det är inte bara den vanligaste utgångspunkten för de tematiska predikningarna 

(predikan 2,5,6 och 10 använder söndagens tema som tema för predikan), det förefaller också 

vara en viktig utgångspunkt för prästerna i deras tolkning av bibeltexterna och därmed deras 

predikoförberedelse. Söndagens tema förekommer som motiv i alla samtal utom samtal 3 och 

9, och det är alltid prästerna som för in det (i samtal och predikan 11 var det dock nästan 

oundvikligt, eftersom söndagens tema ”Guds rike är nära” var hämtat ur den korta 

evangelietexten). Att temat haft betydelse även i förberedelsen av predikan 3 är dock tydligt, 

eftersom predikanten inte mindre än tre gånger talade om ”denna natt som sprakar av 

helighet”. Predikan 3 var annars narrativ till sin form och bjöd in åhörarna att identifiera sig 

med Josef som tar emot Jesus-barnet, vårdar det och låter det växa till. Intressant att notera är 

att även om den tematiska predikan 1 utgår från temat ”han kommer”, så dyker söndagens 

tema ”ett nådens år” upp som motiv i både samtal och predikan. Predikan 5, vars tema är 

”andlig nöd” istället för ”hjälparen kommer” nämner inte söndagens tema i predikan. Det 

förekom dock i samtalet och nämndes i gudstjänstens inledning. Två av predikningarna var 

textutläggande, dvs. de tog sin utgångspunkt i bibeltexten och utlade innebörden av den.  

12. Motiv 

Ett motiv är, som ovan nämnts, en samtalsenhet som behandlar ett visst tema eller ämne. 

Såväl samtal som predikan består av en sekvens med sådana enheter. I predikningarna är 

motiven ofta ganska lätta att urskilja. Till exempel består predikan 11 av sex motiv: (1) 

”Förkunnelse”, (2) ”Markusevangeliets kontext”, (3) ”Tiden är inne”, (4) ”Guds rike är nära”, 

(5) ”Omvänd er”, (6) ”Tro på budskapet”. ”Förkunnelse” är det motiv som binder ihop 

predikan, så det återfinns i inledningen, i mitten av predikan och mot slutet. 
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I samtalet är det, som i de flesta samtal, inte lika strukturerat. Deltagarna hoppar fram och 

tillbaka mellan olika motiv. I motsvarande samtal, samtal 11, förekommer 8 motiv i samtalet i 

följande ordning: (1) ”Ankomsten”, (2), ”Markusevangeliets kontext”, (3) ” Tiden är inne”, 

(4) ”Johannes döparen”, (3) ”Tiden är inne”, (4) ”Johannes döparen”, (5) ”Jesu ålder”, (6) 

”Guds rike är nära”, (7) ”Omvänd er”, (8) ”Tro på budskapet”. I samtalet växlar alltså 

deltagarna och prästen mellan motiven ”Tiden är inne” och ”Johannes döparen”.  

Varje motiv består av delmotiv. För att återigen exemplifiera med samtal 11: ett motiv som 

återkommer i både samtalet och predikan är Jesusordet ”omvänd er”. I samtalet blir det en 

lång diskussion utifrån prästens fråga ”Vad betyder det att omvända sig?” Någon menar att 

det handlar om att ändra sitt beteende, en annan om daglig omvändelse genom att rikta sin 

blick mot Jesus. En tredje hävdar att omvändelse är en lång process och inget som sker i en 

handvändning. Ytterligare någon påpekar att omvändelse kommer före bekännelse. Prästen 

flikar in undervisning om omvändelseförkunnelse i GT och ger två exempel på hur den ofta 

riktar sig till folket som kollektiv, och inte till individer. Sedan associerar någon till orden 

”tillkomme ditt rike” i bönen Fader vår. Prästen avslutar med att konstatera att det skulle 

behövas mer förkunnelse om omvändelse.224 I predikan framställs motivet i sin helhet på 

följande sätt:  

 

[O]mvänd er. Ett klassiskt bibliskt tema. Vi möter det i gamla testamentet genom profeterna som ibland 

hade ganska kraftiga omvändelsepredikningar. Och vi möter det hos Johannes döparen som ju också finns 

med i vår text. Han predikade omvändelse. Jesus säger också: omvänd er. Nu tror jag ibland att det finns en 

risk när vi hör det här med omvändelse att det första vi tänker det är att vi går in i våra liv och så funderar vi: 

vilka handlingar är det nu som vi ska vända oss bort ifrån och vilka handlingar är det nu vi ska vända oss till? 

Och det här är gott och väl, men det finns någonting som ligger före detta, som jag tror är själva grunden i allt 

vad omvändelse i kristen tro heter. Och vi måste hålla ihop den här första delen med beskrivningen med 

själva uppmaningarna. För beskrivningen säger att någonting har kommit och omvändelsen säger att vad gör 

vi? Eller får oss att fundera vad gör  vi med detta som har kommit?  

Omvändelse är ett fantastiskt ord! ((predikanten vänder sig om ett helt varv)). När jag vänder mig mot er 

nu så ser jag någonting helt annat än när jag tittar åt andra hållet. Så är det också med kristen omvändelse. 

Det handlar om att vända sig mot någon skulle jag säga. Och det handlar ytterst om att vända sig mot denne 

någon som har kommit från himlen hit ner till jorden för att dela livet med oss. Att vända sig mot Jesus och 

ha ögonkontakt. Nu kan vi ju inte ha ögonkontakt som vi har på detta sätt, men det får blir en bild för att leva 

nära Jesus. Och så finns det också i omvändelsen inte bara detta att vända sig mot Jesus utan också inse, se 

                                                           
224 Samtal 11, s. 10-13. 
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och förstå att han är den store, den mäktige och jag får ställa mig under honom och säga ”du är min Herre, 

Jesus”.225 

 

I jämförelse med samtalet ser vi att några delmotiv saknas. Den gammaltestamentliga 

omvändelsens kollektiva karaktär har gett vika för ett helt individuellt perspektiv. Tanken om 

att omvändelsen är en lång process saknas också till fördel för tanken om den dagliga 

omvändelsen. Associationen till Fader vår är inte heller med. Några delmotiv har istället 

fogats till. Johannes döparen omnämns som omvändelsepredikant, och istället för att bara 

fästa blicken på Jesus uppmanas åhörarna till ”ögonkontakt” och att ställa sig under honom.  

I den jämförande analysen har jag arbetat på detta sätt. Först fastställa motiv i samtal 

respektive predikan, sedan jämföra de som förekommer i både samtal och predikan med 

avseende på hur innehållet bearbetats. Exemplet ovan är ett exempel på ett utvecklat motiv, ett 

där predikanten lagt till fler delmotiv. I materialet förekommer också oförändrade motiv, 

alltså motiv där innehållet inte skiljer sig åt, och förändrade motiv där själva motivet 

förekommer men delmotiven är helt utbytta.  

Av exemplet framgår också att det inte går några vattentäta skott mellan motiv och 

delmotiv. Ibland kommer samtalsmotiv in som delmotiv och omvänt förekommer det att ett 

delmotiv i ett samtal blir till ett eget motiv i predikan. När ett delmotiv i ett samtal blivit till 

ett eget predikomotiv eller omvänt ett samtalsmotiv blivit till ett delmotiv i en predikan har 

jag valt att räkna det som ett motiv som kommit med i predikan. Så har exempelvis predikan 

11 sex predikomotiv. I tabellen nedan anges att sex samtalsmotiv överensstämmer och har 

funnit sin väg in i predikan, men samtidigt anges ändå ett nytt motiv. Det beror på att ett av 

samtalsmotiven, ”Johannes döparen”, har kommit in som ett delmotiv i predikomotivet 

”Omvänd er”. På så sätt har verkligen sex samtalsmotiv kommit med i predikan, men två har 

slagits samman så att det i predikan framstår som endast fem motiv. 

Dessutom förekommer det att delmotiv byter plats. Exempelvis ingår i predikan 11 

delmotivet ”att ställa sig under Jesus” i motivet ”Omvänd er”. I samtalet nämns detta delmotiv 

istället i samband med att motivet ”Tro på budskapet” diskuteras. Ett sådant byte av delmotiv 

har jag valt att kategorisera som utvecklade motiv.  

  

                                                           
225 Predikan 11, s. 2-3. 
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Tabell 3: översikt över motiv 

Samt

al/ 

predi

kan 

Antal motiv i 

samtal  

Antal motiv i 

predikan 

Överensstämma

nde motiv 

 Oanvä

nda 

motiv Nya 

motiv 

Antal rader för det 

nya motivet 

1 10 8 7  3 1 3 av 64 

2 10 1 1  9 0   

3 11 6 6  5 0   

4 11 8 7  4 1 8 av 161 

5 20 8 7  13 1 2 av 68 

6 9 6 3  6 3 86 av 91 

9 5 6 5  0 2 24 av 78 

10 7 6 4  3 1 15 av 79 

11 8 6 6  2 1 22 av137 

 

I tabellen ovan finns en översikt av utfallet. Varje predikan byggs upp av 5 – 8 motiv utom 

predikan 2 som i sin egenskap av predikan för barn bara har ett motiv. Som synes 

överensstämmer samtal och predikan i mycket hög grad. Två av predikningarna har enbart 

motiv som förekommit i samtalet. Få nya motiv hittar sin väg in i predikan, och de får inte 

särskilt mycket utrymme. En predikan står dock ut ur mängden, nämligen predikan 6 vars tre 

nya motiv utgör huvuddelen av predikan. Som ovan nämnts kan förklaringen kan stå att finna 

i predikans tematiska form. Predikan utgick från temat ”den helige Ande” och samtalet gick 

väldigt trögt när aspekter av detta motiv var på tapeten.  

Intressant att notera är vad de nya motiven består av. De består av tre kategorier: a) 

referenser till liturgiska moment, som utdelandet av dopänglar till barn som döpts i 

församlingen den senaste tiden, hosianna-ropet på första advent, eller liturgisk dans, b) 

undervisning om bibeltexten eller lärofrågor som Kristi preexistens och den helige Andes 

betydelse för kyrkan, c) en bild som binder ihop predikan, till exempel den ovan nämnda 

”förkunnelse” i predikan 11 där förkunnaren framställs som försäljare på en marknad. 

Bearbetningen av motiven fördelar sig på följande sätt: 
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Tabell 4: bearbetning av överensstämmande motiv 

Predikan Oförändrade motiv Utvecklade motiv Förändrade motiv 

1 1 av 8 5 av 8 1 av 8 

2   1 av 1   

3 3 av 6 2 av 6 1 av 6 

4 3 av 8 5 av 8   

5 5 av 8 2 av 8   

6 1 av 6 2 av 6   

9 1 av 6 3 av 6   

10 1 av 6 3 av 6   

11 1 av 6 4 av 6   

 

12.1 Oförändrade motiv 

Oförändrade motiv förekommer i alla predikningar utom predikan 2 (som ju bara hade ett 

motiv).  Flest sådana motiv återfinns i predikan 4 och 5. Intressant att notera är att dessa två 

predikningar föregicks av de längsta bibelsamtalen. En hypotes var att de längsta samtalen 

också skulle generera flest utvecklade motiv, men så var alltså inte fallet. En ledtråd till 

orsaken står möjligen att finna i de oförändrade motivens innehåll: de består i hög grad av 

exegetiska kommentarer om bibeltexten, något som prästerna som hade de längsta samtalen 

föreföll ha lagt mycket tid på att förbereda och därmed kan antas värdera högt. Dessa präster 

hade också med annan litteratur till samtalen i form av bibelkommentarer och/eller Verbum 

förlags Dagbok med kyrkoalmanacka. Så kan det exempelvis låta i samtal 5: 

 

P5: (0.5) Jag tänkte att jag skulle berätta för er också om gamla testamentet. Ehm (.) att pingsten fanns innan 

också, precis som påsken fanns ju innan vår kristna påsk kom. Och tydligen så var det en judisk skördefest 

till minne av Guds förbund med de tio budorden. Och då firade man detta under pingsthelgen då Gud gav sitt 

folk de tio budorden. Eh: och nu så när den första pingsten med lärjungarna när Andens utgjutande var så är 

det ju att Gud ger sin Ande på pingstdagen till folket. Han gav lagen då till Israels folk, till sitt folk, och nu så 

ger Gud den heliga Ande på pingstdagen till lärjungarna. (0.2)226 

 

I den efterföljande predikan återkommer sedan samma motiv med samma innehåll: 

 

Pingsten var från början en judisk högtid. Man firade att Gud hade gett sitt folk de tio budorden på Sinai 

berg. När Jesus sedan kom och instiftade det nya förbundet som vi lever i idag så firar den kristna kyrkan 

varje pingst att Gud gav sin heliga Ande till världen och till människorna. (0.2) 227 

                                                           
226 Samtal 5, s. 4. 
227 Predikan 5, s. 1. 
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12.2 Utvecklade motiv 

Utvecklade motiv är vanligast förekommande. Bearbetningen sker på fem olika sätt i 

predikningarna. (1) Oftast rör det sig om exempel och analogier ur vardagslivet. Så kan t.ex. 

predikan 4 på temat ”andlig nöd” inledas med följande ord: 

 

Om vi är i akut behov av hjälp – alltså om vi behöver hjälp med någonting – så fungerar inte tankeöverföring. 

Det vet jag eftersom jag har varit gift i femton år och det här med tankeöverföring, det är ingen bra grej, utan 

man måste tala om när man behöver hjälp med någonting, eller hur? Det är ju så vi fungerar. Det är ganska 

basic, så. Men när man är i riktigt akut fara, så kan man ringa 112 för ambulans, polis eller brandkår. Är man 

till havs i en båt kan man skicka SOS-signaler, så kan man skicka en nödraket. Hur många vet vad SOS 

betyder? Upp med en hand! Några stycken. Bra! Det betyder ”Save Our Souls!”, alltså: rädda våra själar. 

Men vad gör vi om vi är i andlig nöd?228 

 

På samma sätt utvecklas motivet ”väntan” i predikan 10 med exempel, i det här fallet på vad 

”väntan” inte är: 

 

Väntan är inte helt lätt. Jag tror att man kan vänta åtminstone på två sätt. Kanske mer. Jag tänker på när man 

ibland har stått på stationen och så kommer det upp ny tid. Och då beräknas det komma tio minuter senare än 

normalt. När det då har gått nio, tio, ibland elva minuter så kommer det upp på nytt: ny tid. Och då lägger 

man på ytterligare tio minuter. Och så håller det på så där, vad. Och den väntan ja den kan- då ska man vara 

duktig om man ska kunna ta tillvara den. Jag blir bara irriterad och man sitter och tittar där på klockan men- 

ja, varför händer det ingenting nu? Och så kommer kanske tåget iväg. Det är en timme och tjugo minuter 

försent i slutänden. Och den tiden, ja det är inte säkert att vi gjort så mycket annat av den, men den är ytterst 

irriterande. Och likadant en telefonkö. Nu är det ju allt mer att man kan bli uppringd, men även då är det ett 

slags stressmoment i väntan. Så det är inte den typen av väntan vi ska ägna oss åt.229 

 

Som ovan nämnts förekommer också att (2) delmotiv så att säga byter plats. Det som nämnts i 

samband med ett motiv i samtalet dyker upp i samband med ett annat motiv i predikan. Vidare 

kan det röra sig om att predikanten (3) lägger till ett bibelord för att stödja argumentationen. 

Här är det intressant att notera att vid de tillfällen det händer är det alltid ett Paulusord, dock 

inte ur episteltexten som angetts i evangelieboken. De tre präster som utvecklar motiv på detta 

sätt tjänstgör eller har tjänstgjort i EFS-samarbetskyrkor.  

Det kan också röra sig om att (4) en tankegång från samtalet kompletteras. Ett exempel är 

hur samtal 11 mot slutet kommer att handla om tro, att det är något mer än ett försanthållande 

och att det har med hjärtat att göra. I predikan hör vi sedan att: 

                                                           
228 Predikan 4, s. 1. 
229 Predikan 10, s. 1. 
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Och tro kan ju vara så mycket och ha så olika infallsvinklar och man skulle kunna tala om det länge. Jag vill 

bara slänga ut tre bitar om vad jag tror det kan vara: 

Tro har med försanthållande att göra. Med mitt intellekt att göra. Det vill säga: att jag inser, jag förstår, jag 

räknar ut att det måste vara sant, det måste vara något som är vettigt, detta. Ungefär som när jag räknar ut, att 

om jag går ut på isen så räknar jag med att det här kommer att hålla. Jag kanske gör prov och sådana saker. 

Så förlitar jag mig på utifrån mitt förnuft att det här fungerar. Men det är bara en del av vad tro är.  

Tro handlar också om hjärtat. Det vill säga om mötet med en levande Gud. Att ta emot och förtrösta och 

vandra tillsammans med Gud.  

Och tro handlar också om händerna, i den betydelsen att tro har en praktisk konsekvens i det liv som vi lever. 

Hjärnan, hjärtat och handen och det här får aldrig skiljas åt. Inte ens i mötet med Jesus. Det är frälsningens 

tanke.230 

 

Slutligen kan det helt enkelt handla om att (5) svara på en fråga från samtalet. I samtal 1 

undrar en deltagare: ”Men det är ju en påsktext egentligen. Varför har vi den nu?”231 I predikan 

kommer sedan svaret: 

 

I kyrkan läser vi berättelsen om hur Jesus rider in i Jerusalem alltid den här dagen. Första advent. Och alltid 

på palmsöndagen. På våren. Det råder lite tidsmässig förvirring kring detta, och det pratade vi om i 

gudstjänstgruppen på i tisdags. Att Jesus kommer ridande på en åsna veckan innan påsk är rimligt, för då vet 

vi att han är på väg mot slutet, mot sin sista vecka i livet, mot sin död på korset. Han rider upp till Jerusalem. 

När Jesus rider in på åsnan så här på första advent, då är han inte på väg mot slutet. Då är han på väg mot 

början. Mot sin egen födelse. Det vi firar i jul. Hans ankomst till Jerusalem idag pekar mot hans ankomst som 

ett litet barn på julnatten. När han rider in i Jerusalem så pekar han mot de stora händelserna när Jesus träder 

in i livet hos oss, och när han stiger ur det.232 

12.3 Förändrade motiv 

I det empiriska materialet finns få exempel på förändrade motiv, men de är icke desto mindre 

intressanta. Ett sådant exempel på ett förändrat motiv är ”åsnan” i samtal och predikan 1. 

Genom hela samtalet återkommer deltagarna till åsnan. De konstaterar att det är fridens djur i 

kontrast till krigets hästar, den bär Jesus, den är ett komiskt djur som markerar att Jesus 

kommer i ringhet, det är två åsnor för att åsnefölet inte ensam orkar bära en vuxen man och 

mantlar, två åsnor kan liknas vid att sitta på två stolar, samt att åsnor är envisa precis som 

mänskligheten som stretar emot i relationen till Gud. I predikan finns åsnan med som motiv, 

men innehållet är förändrat och åsnorna är istället en förebild för den kristna gemenskapen:  

 

                                                           
230 Predikan 11, s. 4. 
231 Samtal 1, s. 6. 
232 Predikan 1, s. 1. 
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Jesus vill inte att någon går ensam. I berättelsen hör vi hur kan skickar två lärjungar för att hämta den där 

åsnan. Och åsnan är inte en. Utan i den här berättelsen i själva verket två. En sto och ett föl. Jesus delar inte 

på dem. Vi ska vara tillsammans. Vi leder varandra som åsnor och lärjungar genom livet. Vi lär av varandra 

och i perioder i livet när vi med en åsnas envishet stretar emot och inte vill gå vidare, när vi fastnar, kan vi få 

draghjälp av varandra.233 

 

Vid några tillfällen händer det också att delmotiv förändras. Som i samtal och predikan 11. I 

samtalet kring motivet ”Guds rike är nära” insisterar en av deltagarna på att få en definition av 

vad Guds rike är.  

 

P11: Hur tänker ni att det betyder att Guds rike är nära.  

11d: [Men då måste man ju förstå vad är-] 

11b: [Att alla ska kunna nå det] 

P11: Alla ska kunna nå den. Att det är nära så, ja då är det den betydelse som [namn på 11c] tänker att det 

finns här och det är nära så att jag kan nå det. Nära kan man ju också tolka som att det är på gång, det 

kommer, det är nära men det är inte riktigt här än. Så att det- det är- Hur vi tänker där. 

11a: På gång, tycker jag. På gång. 

P11: På gång, tycker-  

11d: Ja, men jag tycker man får definiera också. Vad är [Guds rike]? 

P11:                      [Ja!]  Vad säger du, [namn på 11d]?  

11d: Ja, Guds rike för mig, det är ju rättfärdighet. 

11a: Mm. Och nåd. 

11d: Glädje i den helige Ande. Frid. Det är ju allt det som han kommer med. Jesus. Men han är ju precis 

inträdd på scenen. Han kommer ju och distr- förmedlar detta. Rättfärdighet och- och upprättelse till alla som 

är nedbrutna och helande och frid och glädje i den helige Ande. Allt detta underbara.234 

 

Frågan återkommer sedan i predikan men med ett helt annat svar: 

 

Vad är då Guds rike egentligen och vad betyder det här att Guds rike är nära? (0.2) För att borra lite djupare 

så kan vi använda ett slags tankesätt. Jag tror inte att det är lika enkelt för oss som det var inför dåtidens 

människa när Jesus sade det här om riket. Vi har visserligen en monarki fortfarande och vi har en kung, men 

det är mest symboliskt. Det var annorlunda vid den här tiden när regenten hade helt annan slags makt. Men 

det är två saker som tillhör ett rike. Det ena är att någon styr över ett område eller en domän, och det är 

egentligen i det avseendet Jesus talar. Det finns någon som har den makten, att styra över ett område. Det 

andra är, att det finns också de som är inom detta område som ingår i den styrande domänen, det vill säga alla 

de människor som befolkar det här området. Och när nu Jesus talar om Guds rike talar han om detta att det 

finns någon som styr över en domän och det finns de som tillhör den här domänen. Och då talar han inte om 

ett jordiskt rike utan han talar om Guds rike, ett annorlunda rike. Det riket där Gud styr fullt ut och det rike 

där de som följer Gud och lever med honom är hans folk.235 

                                                           
233 Predikan 1, s. 2. 
234 Samtal 11, s. 8. 
235 Predikan 11, s. 2.  
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Detta förekommer också i det ovan nämnda exemplet med motivet ”väntan”. I samtalet tar en 

deltagare upp delmotivet att människor i vår tid har svårt att vänta, och använder sig av 

mobiltelefoner som exempel. Som vi ovan såg har prästen tagit med delmotivet, men 

förändrat innehållet till att handla om tåg och telefonköer istället. 

Förändrade motiv (och delmotiv) må vara få, men de är intressanta i det avseendet att de 

alla kommer från deltagare som antingen insisterar på att få tala om det, talar om det med 

emfas eller återkommer till det vid flera tillfällen i samtalet. Därför anser jag det vara mer 

sannolikt att de förändrade motivens existens betyder att prästerna har lyssnat på deltagarnas 

intresse för motivet/delmotivet, än att de skulle tyda på att prästerna inte lyssnar på 

deltagarnas tolkning. Eller annorlunda uttryckt: jag menar att det finns goda skäl att fråga om 

de förändrade motiven/delmotiven alls hade varit med i predikan om de inte nämnts i 

samtalet?  

13. Det överensstämmande materialet 

Nu är det dags att undersöka de 45 överensstämmande motiven, dvs. de som förekommer i 

både samtal och predikan. Hur går det till i samtalet när dessa motiv arbetas fram? Hur ser 

samarbetet och samspelet mellan präster och deltagare ut? Som ovan nämnts har jag funnit sju 

olika samarbetsformer, fyra som initieras av deltagarna (tolkande, lyssnande, svarande och 

mottagande) och tre som initieras av prästerna (prövande, undervisande, erfarenhetssökande).  

I tabellen nedan finns en översikt över hur samarbetsformerna fördelade sig. Till höger, 

markerade med grönt, återfinns de samarbetsformer som introducerats av deltagare, till 

vänster, markerade med rött, de som förts in av präster. Flest överensstämmande motiv har 

förts in i samtalet av prästerna. 27 av 45 motiv härstammar från dem. Deltagarna står för de 

övriga 18 av de överensstämmande motiven. Den vanligaste samarbetsformen är prövande, att 

prästen lägger fram sin egen tanke eller idé och låter deltagarna reagera. 
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Tabell 5: översikt över samarbetsformer 

Samtal Lyssnande Tolkande Svarande Mottagande Prövande Erfarenhetssökande Undervisande 

1 1 3 1 1   1   

2       

 

1     

3 1   1 1 4 1   

4   1 1 1 2   1 

5   2   

 

2   3 

6       

 

2   1 

9 2 2   1 1     

10   1   1 2   1 

11       

 

4   2 

 

13.1 Från deltagarna 

13.1.2 Lyssnande 

En lyssnande samarbetsform är när deltagarna diskuterar ett motiv utan inblandning av 

prästen, och motivet sedan dyker upp i predikan. Detta förekommer vid fem tillfällen. Av 

dessa fem tillfällen är det endast tre där motiv i samtalet blir motiv i predikan. I de andra två 

fallen blir ett samtalsmotiv till ett delmotiv i predikan.  

De tre motiv som förekommer är ”glädje och fest” och ”åsnan” i samtal/predikan 1, samt 

”man talar bara om synd i kyrkan” i samtal/predikan 9. Intressant att notera är att de båda 

sistnämnda motiven är beställningar som mottagits. Så här lät det i samtal 9:  

 

9j: Jag kommer ihåg hur det var när jag bodde i USA. Då spelade de in predikan och så köpte man bandet 

efteråt och satt och lyssnade på gudstjänsten i bilen. Vem skulle göra det här? Det är så tråkigt på 

gudstjänsterna. Det vill ingen lyssna på i bilen. Innan musiken blev så bra här kom det inte så många. Jag 

brukade sitta och räkna, 30 – 40 stycken bara på en söndag. Om bara kyrkan fattade att det behöver vara 

roligt för att människor ska vilja komma. Inte hålla på och tala om ordet synd hela tiden. Jag kan sitta och 

räkna hur många gånger det kommer tillbaka och det är hela tiden. Vem vill sitta och bli itutad att de är 

syndiga människor. Då är det bättre med uppbyggande ord om Guds kärlek och vår styrka. Allt det där 

negativa gör att folk slutar gå i kyrkan. 

9e: Kyrkan har utvecklats på den punkten tycker jag. Det är en väldig skillnad på 50 år. Det är nya grepp. 

Kanske man gått lite väl långt med regnbågsfester och homosexuella vigslar men så mycket synd är det inte. 

9j: Det är samma tragglande i gudstjänsterna i alla fall. 

9a: När var du på gudstjänst sist? Jag känner inte igen det du beskriver. 

9j: Det är samma i agendan i alla fall. 

9a: Ja, vi sjunger ju kyrie eleison, Herre förbarma dig. 

9j: Där jag gick till kyrkan i USA var det så populärt att gå att man fick ha två gudstjänster efter varandra. 

Och man fick inte banden gratis, man köpte dem. Men det skulle inte hända här, det är så tråkigt i Svenska 

kyrkan. 
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9a: Tiden går. 

P9: Ja, vi kommer ifrån ämnet. 

9a: Men jag blir bedrövad. Det är ju hemskt att när vi talar om världens salt och världens ljus så är allt vi talar 

om hur hemsk kyrkan är, att kyrkan är en sådan dålig krydda i livet. Jesus säger: ”ni är världens ljus” och vi 

ska gå ut och lysa så att människor prisar Gud. Är det enda vi kan säga om kyrkan att den är så förfärlig, att 

det bara är synd. När vi har hela bergspredikan som säger: den är salig, den är salig. Gud talar genom Jesus 

om hur mycket han älskar oss och allt vi kan tala om är hur hemsk kyrkan är. 

9d: Människor lämnar kyrkan i massor. Man måste ju lyfta problemen. 

9j: Jag prisar Gud för allt gott. Men någon måste stå upp och säga som det är. Att det bara är synd och synd 

och synd. 

9a: Jag tycker att du ska öppna ditt hjärta för Jesus istället.  

9j: Mitt hjärta är öppet för Jesus. Jag tror att vi är ett med Gud, ett med liv, ett med kärleken. Jag kan sitta och 

räkna alla ställen det står synd. 

9a: Så är det inte här. 

9i: Jag hjälper till ofta här i kyrkan och det står inte i agendorna 

9j: Kyrkan finns inte här för att trycka ner. Jag kommer inte för jag vill inte bli nedtryckt. Jag kommunicerar 

hellre direkt med Gud. Kärleken finns i kyrkan men inte i orden jag hör i gudstjänsten. 

P9: Jag tror vi får sätta streck i debatten där. 

9j: Vi måste ju äntligen få kyrkan att bli bra! 

P9: Vi löser inte det nu. 

9j: [till Frida] Snälla för ut detta för det måste bli förändring! De säger att det tar tid, att det tar tio femton år 

men då finns ju ingenting kvar! Alla lämnar kyrkan och det blir ingenting kvar. Kyrkan försvinner!236 

 

I lördagens predikan lät det sedan så här:  

 

På [namn på bibelstudiegruppen] i torsdags så hettade det till ordentligt och jag kände ojojoj, nu har vi spårat 

alldeles bort från den här bibeltexten. Men kanske också det kan vara viktigt någon gång att få göra det. Och 

där var någon som invände att ”var enda gång jag kommer till kyrkan så pratar ni bara om synd. Och jag har 

räknat hur många gånger som helst, att ni bara pratar om synd.” Och till slut blev [namn på diakon] så 

upprörd så hon sade: ”ja, men, hör du då inte tilltalet ”saliga är ni”?” ”Ni är jorden salt”? Och ”Ni är världens 

ljus”? (0.2) Men jag håller ju med till viss del. Jag är väldigt kritisk till att förslaget i handboken inte medger 

att man firar gudstjänst med en överlåtelsebön utan det är ju precis som att vi ska ställas in bland kriminella 

varje söndag med sina synder.237 

 

Prästen mottog önskemålet och lät det ganska känsliga motivet få utrymme i predikan. 

Samma präst låter också ett samtalsmotiv få bli delmotiv i predikan. I samtal 9 diskuterade 

deltagarna även frågan ”Vem lyssnar på Jesus idag?”, återigen utan inblandning av prästen. 

                                                           
236 Samtal 9, s. 5-6. 
237 Predikan 9, s. 1. 
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Predikan 9 plockar sedan upp delmotivet att pengar och rikedom kan hindra människor från 

att lyssna på Jesus. Detta förekommer också i samtal 3 där deltagarna pratade om att dagens 

gränskontroller för tankarna till skattskrivningen i samband med Jesu födelse. I predikan 3 

blir det ett delmotiv under motivet ”Profetians uppfyllelse” och prästen slår fast att: 

 

Barnet ger oss hopp om en framtid där det aldrig någonsin kommer att stå några härbärgen stängda för den 

som knackar på och vill in. Och det aldrig någonsin kommer att frågas efter några ID-handlingar. Det lovar 

jag.238  

13.1.2 Tolkande 

Bland de samarbetsformer som initieras av deltagare är tolkande den vanligaste. Det 

återkommande mönstret är att en deltagare gör en utsaga vilken tolkas teologiskt av prästen. 

Tolkningen bekräftas av deltagaren (ibland av hela gruppen) och tolkningen kommer sedan 

med i predikan. Ett exempel från samtal 1 där prästen frågar efter vad deltagarna vill lämna 

bakom sig: 

1c: Den här konstanta, liksom, fruktan för alla terrorister 

1b: Du- ja! Det är också viktigt. 

P1: Terroristrädsla?  

1c: Ja. Alltså den där som är så uppumpad hur mycket som helst i media. 

1b: Såg du den där lilla videon med pojken och pappan? ((till Frida)) Du såg den? 

FM: M:::. 

1b: Den där lilla killen som ”måste vi flytta nu, pappa” och ”Nej, vi har blommor och de är ju onda, men 

blommorna skyddar oss” 

P1: Ja? 

1b: Det var jättefint.  

1c: Den var söt, ja.  

1b: Att det var liksom mer värt liksom med ljusen och- det onda ska liksom inte segra, ta över liksom- om du 

tänker på terroristerna. 

P1: Ja.  

1c: M::: (0.3) 

P1: Ljuset lyser i mörkret. 

1b: Ja! 239 

 

Predikan 1 inleds sedan så här: 

                                                           
238 Predikan 3, s. 2. 
239 Samtal 1, s. 13. 
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Vi har tänt ett ljus. Vi har tänt det första ljuset i adventsljusstaken. En ensam, flämtande låga som envist och 

hoppfullt pekar framåt. Som påminner oss om att fler ljus kommer att tändas, ett efter ett, för att lysa upp 

våra dagar till så det stora ljuset, stjärnan i Öster då Gud blir människa och lyser upp oss inifrån. Vi har tänt 

ett ljus, och att tända ljus idag är en motståndshandling. Ett trots mot mörkret. När orden inte räcker för att 

formulera nöden i världen, och klimatkris, flyktingar, döda barn, stängda gränser, terrorattacker och det egna 

livets nöd, när många av oss tappar hoppet och mörkret är så konkret och har världen i sitt grepp, när vi inte 

kan något annat, då kan vi tända ljus och be: Kyrie eleison, Herre förbarma dig, hjälp oss.240  

Som synes är detta ett utvecklat motiv. Samtliga motiv som tillkommit med tolkande 

samarbetsstrategi är utvecklade, alltså bearbetade i efterhand av prästen.   

13.1.3 Svarande 

Den svarande samarbetsformen innebär att en av deltagarna ställer en fråga i samtalet som 

sedan besvaras i samtalet och/eller predikan. Tre av de överensstämmande motiven har 

arbetats fram så. Vid två tillfällen besvaras frågan först i predikan. Det ena tillfället är det 

ovan nämnda exemplet med varför en bibeltext som annars associeras med påsken dyker upp 

på första advent, det andra är frågan om det finns ett evangelium för rika i samtal 9. Vid ett 

tillfälle besvaras frågan i samtalet, och så tar prästen med svaret på frågan till predikan. I 

samtal 3 inträffar det tredje tillfället. Gruppen har just läst den gammaltestamentliga läsningen 

för julnatten ur Jes 9 som avslutas med orden ”Herren Sebaots lidelse skall göra detta.” 

3a: Vad betyder sista meningen?  

(0.4) 

3a: Herren [Se-] 

P3:             [Om man] är lidelsefull så är man ju alltså det finns en stark vilja, en stark känsla för att kunna ge 

något, för att bara detta, för att Gud menar verkligen detta, det är så och han kommer att klara av det tänker 

jag 

3a: Mm 

3a: ”skall göra det” ja. ”Skall.”  

P3: Ja, ja, preci::s. [Det är] någonting man är på väg 

3c:      [Mm] 

P3: Ja.241 

  

I predikan låter det sedan:  

 

För barnet klarade av att bära hela väldet på sina axlar. Barnet klarade av att fylla alla de där stora namnen 

med innehåll, att vara allvis härskare, gudomlig hjälte, fredsfurste.242 

                                                           
240 Predikan 1, s. 1. 
241 Samtal 3, s. 3.  
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13.1.4 Mottagande 

När någon, implicit eller explicit ger uttryck för att åsikten att något borde ingå i predikan har 

jag kategoriserat det som mottagande av en beställning. Fem av de överensstämmande 

motiven använder den samarbetsformen. Ett exempel på mottagande är den ovan nämnda 

förändrade motivet ”Åsnan”. En deltagare säger ” 1b: [Det är] något speciellt med åsnor ju. 

Det känns som om man kan spinna vidare på den tråden också. Vad det handlar om 

egentligen.”243 eller motivet ”Andlig nöd” där deltagare och präst enas om att: 

 

4c: Men [namn]s fråga är väldigt relevant. [(.) Att] Alltså, när man har det som allra värst= 

P4:                  [Ja, relevant, viktig] 

4c: = när- när liksom människorna säger nej nu kan vi inte hjälpa dig mer och vi kan inte göra något mer och 

så vidare ehm (.) då behövs ju Guds ord och omsorg ännu mer.244 

 

Ett mottagande handlade om vad deltagarna tyckte att prästen inte skulle ha med: 

P3: Jag kan inte låta bli att tänka på- på att predikningarna har- har hamnat väldigt mycket i – i liksom 

världsnyheterna och det har hänt väldigt mycket i världen och det har varit morden i Trollhättan och det har 

varit flyktingar och det har varit den här pojken som- som blev funnen på en strand. Det har varit väldigt 

mycket  eh- sådant som har rört sig i mina predikningar och jag är väl där just nu och det är också för att det 

är så starka  händelser som jag har- som vi läser om och ehm- och därför så hamnar mina tankar genast i det 

folk som vandrar i mörkret. Det är ett folk, ett folk som vandrar i mörkret [och det är många folk] egentligen 

som lever i mörkret och=  

3a:          [Ja, precis] 

P3: =de- de vandrar helt konkret just nu, liksom 

3c: Fast det tycker jag är rätt tråkigt att höra i varenda predikning. 

((skratt)) 

3c: Jaa, det tycker jag. Ååh det är de- ja visst , [det vet v]i om nu. Vi kan ju det [och jag] menar det här med, 

med julen för oss alla, inte bara dem utan för alla. För oss kan det också vara ett mörker. [Det finns ju] 

jättemånga av oss alla som lider till julen [där minnen] kommer upp av det ena och det andra som är väldigt 

jobbigt och då kan ju vi också behöva höra det att det finns ett ljus, det är nu det kommer och vänder och inte 

bara det här. Alltså det är min personliga- att jag kan bli rätt trött på det när jag si- [och jag tänker att] är det 

bara för att man är präst som man måste, liksom, för jag menar allmänt för oss alla tycker jag är skönare att 

höra att- speciellt till jul. Jag hade nog blivit lite .hhhhhh. ((sjunker ihop och ser modlös ut)) på julen. Alltså 

finns det inte något mer som är- som är- ja, det är vad jag- 

P3: [M:::] 

3a: [Det håller jag med om. Inte nu igen och det ska vara så] 

                                                                                                                                                                                     
242 Predikan 3, s. 2. 
243 Samtal 1, s. 6. 
244 Samtal 4, s. 11. 
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3c: [Ja::] 

3d: Ja, men jag håller ändå med dig om vad du säger.245 

 

I predikan 3 nämns flyktingsituationen sedan endast i en bisats. Ett mottagande av en mer 

implicit beställning återfinns i samtal 10. Prästen inleder samtalet om söndagen före 

Domsöndagen genom att konstatera att texterna kan uppfattas ganska skrämmande. Gruppen 

samtalar en stund om det och en deltagare utbrister med stort eftertryck att ”det allvarliga 

budskapet i Bibeln är ju inte bara liksom en liten parentes som man inte vet vad man ska göra 

av om man ska gå förbi den eller inte, utan det allvarliga budskapet i Gudsordet möter vi ju på 

så många ställen. (0.3) Och det- det behöver ju komma fram!”246 

Det sista mottagandet var motivet ”Man talar bara om synd i kyrkan” som egentligen 

riktades till mig. Gemensamt för de fem tillfällena då en mottagande samarbetsform användas 

är att beställningarna, likt de förändrade motiven, framfördes med eftertryck och/eller med en 

envishet från deltagarna.   

13.2 Från prästerna 

13.2.1 Prövande 

Den vanligast förekommande samarbetsformen är den prövande. Det innebär att prästen 

lägger fram en tolkning eller idé för att låta deltagarna reagera på den. Oftast i form av en 

fråga. Motivet i predikan 2, ”Guds rike är nära”, är ett fint exempel på hur prästen prövar sina 

tankar på deltagarna och tar med utfallet in i predikan. Ganska snart efter det att 

samtalsgruppen läst den gammaltestamentliga läsningen frågar prästen: 

P2: Men så tänker jag: temat då? Guds rike är nära. Är det – (0.2) Ur det perspektivet med Guds rike? 

2a: Alltså det som jag tänker på är väl att Guds rike  är- ja, harmoni.  

P2: harmoni? 

2a: Ja. [Det är väl] det som jag tänker på nu. Här är – öh – det – det passar ju verkligen med= 

P2:      [Ja] 

 2a: =med tanke på – på vad vi håller på, vad de håller på och snackar om i Paris nu vad. 

P2: Ja:: 

2a: Och har vi verkligen så att sjöar som e::: ja det ska finnas sjöar- ska vara-  liljor och blommor, öknen ska 

blomma. Det finns förutsättningar för en – en skönare värld, skulle man kunna säga. Ja, och det är ju det som 

– som den – den värld vi har förstört och som då försöker man att prata fram nu någonting för att rädda det 

här och så är man i hjärtat rädd att det bara blir prat. Och jag tror inte att vi – att – e:: - Jesaja tänkte att det 

bara var prat och vackra ord. För det är så mycket vackra ord. Vi – vi – både när vi pratar om naturen så är 

                                                           
245 Samtal 3, s. 3.  
246 Samtal 10, s. 3. 
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den ju underbar och då tar vi det så vackert. Och när vi sedan ska rädda naturen så pratar vi om så fina ord. 

Men jag tror faktiskt inte Jesaja tänkte så. Om det nu är – om man nu ska ta det så bokst- bokstavligt som 

man ska ta det. Den värld vi lever i eller man ska ta den bildspråksmässigt. Det kan man ju också. Den inre 

världen. Inom oss. 

P2: Ja! Och det – det här med gudsriket det är så spännande för, tänker jag, det är både ”här” och ”sedan” och 

”utom” och, [ja-] 

2a:  [Ja jag] tänker nog inte så mycket ”sedan ” [jag] tänker nog ”nu”.= 

 

P2:     [mm] 

2a: =Guds rike är ju [nu.] Där jag lever i. 

P2:                            [Ja]247 

 

Längre fram i samtalet, när man läst evangelietexten frågar prästen: ”Jaha, hörni. Alla dessa 

tankar vi nu ändå har vaskat fram – har vi någon tanke om hur vi ska få det att landa i- hos en 

tvååring, till exempel? Eller en femåring, eller en tjugotreåring?” och får förslag på hur Guds 

rike kan gestaltas så att barn kan förstå.248 Mot slutet av samtalet prövar prästen sin idé en 

sista gång: 

 

P2: (0.2) mm. (0.2) Mm. Vad- jag har funderat lite på det här med att ett- jag tänker att barnen och familjerna 

är ganska mycket i advent nu. Alltså, det är mycket pepparkaksbak, adventsstjärnor, advent, advent, advent. 

Och att advent gärna blir ”väntan på julen” mer än ”Kristus som kommer”, ankomsten och så. (0.3) Liksom, 

hur man kan kroka i det i deras adventskalender och chokladkalender, liksom Gudsriket. Finns det någon 

mera beröringspunkt här, eller är det helt ((skratt)) kört?  

2b: Nej, men du vet en chokladbit, det är en liten del av Guds rike varje dag.  

P2: ((skrattar)) Är det så? Ja, om den är fair trade. Och ekologisk. 

2b: ja ((skrattar)) 

2a: ((skrattar)) 

(0.3) 

P2: Jag tänkte på det här med väntan och ankomst och luckor. Ja, jag vet inte. Hm. 

2b: Men det kan man väl också- ja, men ställ frågan till församlingen: ”vad väntar du på?” 

P2: Mm. 

2b: För sedan, jag  tänker, i och med det här att- du sade att – att hela adventstiden hade blivit viktigare och 

vi vill ha en längre jul och vi vill- [Någonstans så] vet ju alla att det är mycket= 

P2  [mm] 

2b: =mer än- än paketen och granen. 

P2: Mm. 

                                                           
247 Samtal 2, s. 2. 
248 Samtal 2, s. 11. 
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2b: Och att man kanske drar ut på det för att verkligen- någon sorts privatreligiositet i att man försöker skapa 

små öar av hopp fram till julafton. Man vill göra något mer av det, man vill göra något större, man vill inte 

bara ha granen och paketen, man vill gö- man vill träffa sina vänner och sedan att man råkar äta grönkål 

redan första december – eller det var ju till och med november, [namn på P2] det är väl mindre viktigt, 

kanske, men att man ändå- det är ett uttryck för att man- (0.1) 

P2: Ett längtansuttryck, liksom 

2b: Ja. (0.2) 

P2: Mm. 

(0.3) 

2b: Det är ju som- ja, nu har ju festen börjat, så nu får man ju bara gå runt och gotta sig åt det, och jag går ju 

inte runt och gottar mig åt att ”Mm, nu kommer jag att köpa julklappar för flera tusen kronor och sedan så 

kommer de att hamna i garderoben, utan jag går ju och längtar efter gemenskapen med min familj och läsa 

böcker på jullovet och hoppas att det blir is så att vi kan åka skridskor. Det är ju liksom det man längtar efter, 

och det är det man har börjat- 

 

Predikan 2 blir sedan en tematisk predikan på temat ”Guds rike är nära”. De barn som är 

närvarande bjuds in att leta efter spår av Guds rike, och hittar odiskade tallrikar, tandborstar, 

böcker att högläsa och en våt näsduk. Varje fynd ger prästen och församlingspedagogen, som 

predikar tillsammans, anledning att slå fast att Guds rike är här och nu, i vår vardag, när 

människor gör något tillsammans. Motivet utvecklas dock så att det även inbegriper dopet och 

de dopgåvor som ska delas ut till barn som döpts i församlingen den senaste tiden, samt en 

sång som familjerna brukar sjunga i barnverksamheten.  

Ett annat gott exempel är predikan 4. I samtalet prövar prästen tanken om att inget kan 

skilja oss från Guds kärlek. En deltagare tar genast emot passningen: 

 

P4: Inget kan skilja oss från Guds kärlek. Varken psykisk eller fysisk sjukdom eller någonting eller död! 

4a: Men hur tar det sig- alltså jag tänker på vi har några som- eh har drabbats av väldigt svåra lidanden [och 

sjukdomar] 

Gruppen: [mm] 

 

Gruppen kommer så att tala om dessa personer och prästen delar en personlig berättelse om en 

tid av lidande och andlig nöd. Samtalet fortsätter: 

 

4a: Nej, alltså, jag tror man om man fann sig varande i en sådan svår situation att man till och med är beredd 

att lämna [sin tro] 

4b:             [mm] 

P4             [ja] 
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4a: Eh:: jag har några historier på det. Eh och det är inte så (.) sällan man hör om Gud barn och Guds 

barnbarn som ju har lämnat kyrkan och tron och eh ehm ja därför att man fick aldrig- man fick aldrig det som 

man behövde. Ja och det är smärtsamt [att se] 

P4:           [ja, det är mycket] sådant. 

4a: Eh:: frågan är hur man ska (.) hur man ska eh: (.) alltså nå fram till en sådan människa. Jag har tänkt på 

det ganska många gånger. Till exempel på en närstående som har lämnat Svenska kyrkan för att man fick inte 

det stöd och den hjälp men längtade efter och eh: (.) då (.) nej jag vet inte, jag bara- jag ställer frågan. Och 

det kanske är flera som har liknande exempel? = 

4c: [Mm.] 

4b:   [mm] 

4a: = och hur man som församling och kyrka ska kunna (.) famna in de här människorna. (.) Jag tycker det är 

oerhört smärtsamt när någon som varit med så- så och så är personen inte med längre och har gått en annan 

väg. (.) Ja. Gåtfullt. [.] Kan det vara. Många gånger. 

4e: men för oss människor är det svårt att se. Det finns ju många varför är det så här. Men i en del fall eh: när 

eh:: en människa är hårt drabbad så kan man ju ändå se hur det till sist lutar mot något positivt och sedan kan 

gå stärkt ur en prövning. Man kan finna att det blev ändå bra men- 

4a: Men inte alltid 

4e: Nej alltså det är lite ehm:: långsökt många gånger men men- men man gör väl ett försök att övertyga sig 

[själv] om att det fanns någon mening med det här och i slutet. Jag vet inte… 

P4:                  [Ja.]     

Jag tror att vi ska inte ställa oss till doms över människor. Det- det är väldigt viktigt. Sedan har vi inte alla 

svar. Teodicéproblemet kommer vi aldrig att få svar på (.) utan jag känner min uppgift som präst är att 

försöka ge hopp, men sedan kan inte jag hoppas för någon annan, men jag- jag kan ändå (.) jag slutar aldrig 

att hoppas och jag slutar aldrig att uppmuntra till att hoppas. 249 

 

Samtalet cirklar kring andlig nöd när lidande drabbar, teodicéproblemet, hur en ska kunna be 

när en tvivlar och bönesvar. Deltagarna delar berättelser om situationer och personer som är i 

andlig nöd och samtalet avslutas med förbön för individer som har det svårt just nu. Jag får 

intrycket att detta är en fråga som flera i församlingen kämpar med för tillfället. Predikan 

kommer sedan att vara på temat ”andlig nöd” och är ett gott exempel på hur prästen prövar en 

idé, deltagarna bekräftar att det är ett viktigt tema och diskuterar vidare.  

I de flesta fall verkar prästerna lyssna till resultatet av prövningen, men det finns 

naturligtvis också exempel på tillfällen då den prövande samarbetsformen inte får lika stor 

betydelse för slutresultatet. I samtal 11 diskuterades motivet ”Guds rike är nära” och prästen 

frågade: ”På vilket sätt är det nära?” Deltagarna ger mängder av delmotiv: alla kan nå det, det 

är på gång, det behöver definieras och kan definieras som rättfärdighet, frid, nåd och glädje i 
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Anden, Guds rike är inre förvandling, Guds rike är inom oss så vi måste tro och tro är en 

gåva. Prästens bidrag till reflektionen är att Guds rike är förknippat med Jesus som person, att 

en metafor för Guds rike är ett öppet fönster, samt att Guds rike är ”redan nu men ännu icke”. 

I predikan dyker sedan följande delmotiv upp: 

 

”Guds rike är nära”, säger Jesus. /…/  Och när han säger detta, så säger han också någonting om sig själv när 

han står där. Han säger mer eller mindre: ”att genom att jag står här, genom att jag har kommit, så har också 

Guds rike kommit till er.” Och detta är sprängstoff! Om vi börjar tänka efter. För att använda en bild, så är 

det som om det öppnats ett fönster mot det himmelska och så kommer det frisk himmelsk luft in i den unkna 

jordiska livet. Här blir det ibland lite kvavt och vi behöver frisk luft och det har kommit ner ifrån himlen. 

Men så måste vi samtidigt konstatera att det blott är ett fönster som har öppnats och det kommer mycket luft 

in. Men vi väntar också på den dagen när hela väggen ska rivas och jord och himmel ska bli förenat i ett. Det 

är det som är en av den väntan vi har. Riket finns här och nu. Men det ska komma i fullbordan en gång. 

Redan och ännu icke, som man säger teologiskt.250 

 

Prästen bidrag i samtalet återges i predikan, men av deltagarnas återstår endast den ovan, i 

stycket om förändrade motiv, nämnda önskan om en definition av Guds rike – ett delmotiv 

vars innehåll arbetats om helt. 

13.2.2 Erfarenhetssökande 

Den erfarenhetssökande samarbetsformen innebär att prästen uttryckligen efterfrågar 

deltagarnas åsikter och erfarenheter, erhåller svar och sedan använder svaret i predikan. Den 

är inte särskilt vanligt förekommande, men dyker upp i predikomotiv vid två tillfällen. De två 

tillfällen jag identifierat förekommer i samtal/predikan 1 och 9. Intressant att notera är att 

dessa två präster också använder den lyssnande samarbetsformen. I samtal 1 låter det så här: 

P: Ja. Vad är det vi längt- alltså om advent betyder ankomst, vad är det som ska komma? Vad är det vi, vad är 

det vi- hos Messias som vi väntar på som vi kan- e:::-  när det blir fest. Vad är det vi, ja- Fredfursten. Vad är 

det vi söker? 

1c: Alltså, frid. Frid över världen. Frid över våra liv. Alltså, våra personliga liv 

1b. Känns som att det kanske är samma sak som man ville ha på den här tiden och som man längtar efter  

1c: Politiskt och personligt 

1b: M:::. Kärlek och vänlighet och värme och vänskap. 

1c: M:: 

1b: Någon som tycker om oss, som tycker att vi är bra. 

(0.4) 

1c: Alltså, kanske någon man kan lita på 
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P1: M:.251 

 

I predikan får vi sedan veta att ”Gud kommer och säger: du är bra. Du är älskad. Gud kommer 

som någon jag kan lita på.”252 I samtal 9 delar prästen ut samtalsfrågor på en liten lapp och 

den första lyder: ”Jesus säger: ”Ni är.” Vad var det för människor som lyssnade på Jesus?” En 

av deltagarna svarar omedelbart: ”Den första frågan är inte så svår. Ljuset är de som har det 

svårt. De fattiga.”253 I inledningen till predikan 9 återkommer detta: 

 

Och vad är det för människor som tecknas där i Bergspredikan i saligprisningarna? (0.2) Ja::, det står i texten 

att det är folkskarorna som följde Jesus. Och de är, som jag sade inledningsvis, saliga inte genom det som de 

har utan genom det som de saknar och längtar efter. (0.2) […] Bland annat så står det ju ”saliga de som är 

fattiga” och vi tänker att det menas ”fattig i anden”. Just medvetenheten om sina brister.254 

 

Ett gränsfall som jag ändå vill nämna är samtal 3. Där frågar prästen:  

 

P3:Om ni skulle vara någon i den här berättelsen, ni ska inte spela ett julspel utan tänk er, tänk er in i den här 

berättelsen e:::, e:::, vad- i vilket- människa, ängel, herde, djur , var befinner ni er någonstans? Tänk efter här 

en liten stund.255 

De flesta föreställer sig vara herdar. När jag blir direkt tillfrågad väljer jag Maria och prästen 

själv identifierar sig med en oxe. I anslutning till detta frågar prästen om den som ingen valt, 

om Josef. Den narrativa predikan 3 tar sedan Josefs perspektiv. 

13.2.3 Undervisande 

Alla de motiv som blivit till genom den undervisande samarbetsformen är oförändrade. Som 

ovan nämnts betraktar jag ändå detta som en samarbetsform. Även om deltagarna inte säger 

något, bidrar de genom att humma, nicka och visa intresse. All undervisning som förekommer 

i samtalen kommer heller inte med i predikan. Det är heller inte ovanligt att undervisningen 

genererar frågor eller kommentarer som leder samtalet över i ett nytt motiv.  

Sambandet mellan den undervisande samarbetsformen och de oförändrade motiven är 

mycket starkt. Intressant att notera är att av sexton oförändrade motiv fördes tretton in i 

samtalet av prästen, och åtta av dem är undervisande. Ett sådant tillfälle är i samtal och 

predikan 4. Efter läsningen av evangelietexten säger prästen till samtalsgruppen: 
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P4: Det här är en del av Jesu avskedstal till sina lärjungar. Han- han vet om att han ska lida och dö, men han 

försöker ehm: förbereda dem inför vad som kommer att hända. Han förutser också att- att de kommer att 

skingras, att de kommer att (.) spridas för vinden och det kan man ju också tolka som att det gör de efter hans 

korsfästelse av rädsla, men sedan kommer de ju också att skingras, men det är av en annan anledning, och det 

är att helig Ande ska sända dem ut i mission.256 

 

I predikan kommer samma oförändrade motiv tillbaka: 

 

Vad har då detta med dagens evangelium att göra? Jo, det är så här, att dagens evangelium ingår i Jesu 

avskedstal till sina lärjungar. Jesus han- han vet om att han ska lida och att han ska dö och att han måste 

lämna sina lärjungar. Det har han påmint om några gånger, men det är ju det här att polletten trillar ju ner 

oftast långt senare. Men lärjungarna börjar greppa lite grand att Jesus kommer att gå vidare, även om de inte 

förstår rent konkret vad det betyder. Så Jesus han gör vad han kan för att förbereda lärjungarna på det som 

komma skall. […] Han säger till och med att de kommer att skingras, och det kan man också tänka att det 

kommer att bli så efter Jesu död så att de är rädda och de sprids åt olika håll och de gömmer sig, men det kan 

också peka ännu längre fram då de börjar missionera och sprida sig runt i den romerska världen som var känd 

på den tiden, hur de börjar åka runt och predika.257 

14. Det oanvända materialet 

Hur är det då med de samtalsmotiv som inte överensstämmer med predikans motiv? Där finns 

en mängd oanvända samtalsmotiv och delmotiv som aldrig kommer till användning i 

predikan, sammanlagt 46 st. Av de 46 oanvända motiven har 38 st. introducerats i samtalet av 

deltagarna och 8 av prästerna. Detta att jämföra med de ovan nämnda 45 använda 

samtalsmotiven där 18 motiv introducerades av deltagare och 27 av prästerna. Endast en präst 

har inget oanvänt motiv. En anledning till det är möjligen att hen ledde det kortaste samtalet 

med färst motiv. Å andra sidan var det detta samtal som ’spårade ur’ till att handla om synd, 

vilket prästen ändå inkluderade i predikan.   

   När en analyserar det empiriska materialet eller läser resultatet av denna analys är det viktigt 

att hålla i minnet att det kanske inte är möjligt att använda alla samtalsmotiv i en och samma 

predikan. I det nästan två timmar långa samtal 5 förekommer till exempel 20 olika motiv och 

ett urval är av nöden för att inte predikan också ska bli två timmar lång. Det är också viktigt 

att påminna sig att dessa samtal må vara predikoförberedande för prästerna, men det är långt 

ifrån deras enda funktion. Enligt de intervjuade prästerna är samtalen även till för att 

undervisa och samtala om Bibeln, för att deltagarna ska kunna förbereda sig inför söndagens 
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predikan och att de har en diakonal och själavårdande funktion för dem som kommer. 

Samtalen är långt ifrån enbart en tankesmedja för prästens predikoförberedelse. Det är alltså 

naturligt att en hel del material sållas bort. 

Det kan ändå vara av intresse att se om det finns några gemensamma drag i det oanvända 

materialet. Vad som framstår som en tillfällighet i det enskilda fallet kan bli till ett 

handlingsmönster om det praktiseras av många samtidigt. Vilken typ av motiv väljer 

predikanterna bort? Har de bortvalda motiven introducerats i samtalen av prästerna eller 

deltagarna?  Jag har även tittat närmare på de tillfällen då meningarna går isär om hur texten 

bäst ska tolkas. Som tidigare påpekats uppmanar ’Piilus’ andra blomning till att låta flera 

röster och erfarenheter komma till tals genom predikan. Hur fungerar det i praktiken? Står 

olika motstridiga tolkningar sida vid sida, eller väljer predikanten att presentera bara den ena? 

Vems tolkningar väljs då bort? 

14.1 Beställningar, frågor och erfarenheter 

Bland de oanvända motiven finns undervisning i form av information om bibeltexternas 

författare och ursprungliga kontext. Detta förekommer föga förvånande oftast i samband med 

bibelsamtalen. Motiven förs vanligtvis in i samtalen genom deltagarnas frågor och besvaras 

oftast i samtalet.  

   Vad gäller frågor från deltagarna finner jag sammanlagt 13 st. i samtalen. Som jag ovan 

visat användes tre av dessa frågor i predikningarna. Återstår tio frågor som inte finner sin väg 

in i predikan. Av dessa tio är det fem frågor som inte besvaras, i varken samtal eller predikan. 

Prästerna väljer helt enkelt att ignorera frågorna och samtala om något annat. Detta fenomen 

uppstår när deltagaren ställer komplicerade frågor till en bibeltext som predikanten inte 

predikar över, företrädesvis episteltexten. Som i samtal fyra, där en av deltagarna i samband 

med att gruppen samtalar om episteltexten ur Rom 8 undrar:  

 

4a: Man kan tänka- jag tittar på texten här, alltså (.) Vem är utvald? 

P4: Mm. 

4c: Mhm. 

4a: Paulus använder det där ordet där. 

4b: Jah. 

4a: Vem är utvald? 258 
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Deltagaren insisterar, men prästen låter samtalet ta en annan vändning, tillbaka till temat 

”Andlig nöd” – det motiv som sedan blir tema för hela predikan. Den minnesgode minns att 

det till detta tema var knutet en mottagen beställning. Prästen fick i samtalet två möjligheter 

till att anknyta till församlingens frågor och erfarenheter, och valde att ta emot alternativet 

”Andlig nöd” istället för ”Vem är utvald?”. Intressant att se är att prästen tog emot det 

alternativ som uppkom i samband med ett motiv hen själv förde in i samtalet genom den 

prövande samarbetsformen. Detta fenomen uppstår i fler samtal vad gäller bortvalda frågor 

och beställningar, t.ex. samtal 10. Som vi ovan sett kommer mottagande av beställning i 

samband med att prästen prövar sin tanke om att Domsöndagens texter har ett allvarligt och 

obekvämt budskap. I samtalet förekommer dock ytterligare en beställning där deltagaren 

antyder sina önskemål om predikans innehåll: 

 

10d: Jag tittade i min bokhylla häromdagen, jag hade inget speciellt att göra, och så var det en liten röd 

bokpärm och det stod inget bakpå den, så jag tänkte vad är det där för en bok, den brukar ju stå så att man 

kan se det i hyllan vad det ska vara (.) Det var Fredrik Wislöffs bok Jag vet på vem jag tror  

P10: Jaja. 

10d: Jag tog fram den och tittade litegrand och där var ett kapitel om helgelsen och ett kapitel om 

rättfärdiggörelsen och så vidare. Han hade tagit upp det ena begreppet efter det andra och jag satte mig att 

läsa en del utav det .jag tänkte att det är faktiskt något man behöver repetera. 

P10: Mm. [Jo där är ju en till-] 

10d:           [Just sådana begrepp]  som nästan har fallit bort ur predikan idag och folk en som går i kyrkan är 

ännu så pass pålästa så de har hört begreppen och vet lite om det, men många av de som går i kyrkan är helt 

främmande för det- det predikas om miljön och så mycket annat som är på ropet och populärt idag.  

P10: Mm. 

10d: Men jag vet inte när jag hörde en predikan om helgelsen sist. Men det är det som denna texten ju lite tar 

upp.259 

 

Beställningen kommer i samband med att deltagarna, trots att prästen försöker avstyra det, 

gång på gång för in samtalet på episteltexten. Detta mönster upprepar sig i de övriga 

oanvända frågorna och beställningarna. Prästerna är alltså, med några få undantag, betydligt 

mer benägna att svara på frågor och mottaga beställningar som uppstår i anslutning till deras 

egna idéer och tankar.  

    Ungefär en tredjedel av deltagarnas frågor finner alltså sin väg in i predikan. Samma 

proportioner verkar gälla för beställningar och tillfällen då prästen specifikt efterfrågar 

deltagarnas erfarenheter. Av de sammanlagt 14 beställningar jag kunde identifiera blev fem 
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mottagna, och av de sex tillfällen då deltagarnas erfarenheter efterfrågas kommer två till 

användning. 

14.2 Pastorala problem 

I det oanvända materialet återfinns också motiv som anknyter till pastorala problem. Under 

den första omgången fältstudier som ägde rum under advents- och jultiden förekom det i alla 

samtal att deltagare tog upp pastorala problem som relaterade till julen. Det var ensamhet, 

konflikter i familjen, stress och överkonsumtion. I samtal 1 kom till och med en beställning: 

”Det är svårt det där med julen som man vill förknippa med. Alltså, för många att det är en 

stressfylld högtid, liksom. Det är mycket som ska fixas och ordnas. Kanske så här, man kan 

lägga bort lite av det, liksom, de kraven man känner inför det. Man skulle prata mer om 

det.”260 Ingen av predikanterna berörde dock detta motiv i predikan. 

Inför den andra omgången fältstudier väntade jag mig inte att något sådant skulle inträffa 

igen. Jag misstänkte att det var relaterat till kyrkoåret och jultiden och att det inte skulle finnas 

några sådana gemensamma frågor. Ett liknande fenomen uppstod dock igen med två andra 

motiv som relaterade till pastorala problem. Det ena var frågan om döden, vem som får 

komma till himlen och om man får träffa dem som gått före den dagen man själv dör (samtal 

4 och 6). I samtal 4 talas till exempel om en kvinna som avlidit och lämnat efter sig ett 

bibelord, fast hon inte var troende,. Deltagarna frågar: 

 

4f: Det du berättade så kan man ju inte undgå att tänka: räckte det för henne då? Så att Gud tog henne hem 

till sig? 

P4: Det vet vi inte. [Jag] vill tro [det].261 

 

I samtal 6 är öppningsfrågan från en av deltagarna så fort den inledande bönan avslutats:  

Jag hade tänkt på en sak- ni kanske tycker att det låter lite dumt och barnsligt, men när man dör- 

P6: Mm.  

6a: Finns det någon möjlighet att man på något sätt får träffa dem som redan har dött? 262 

 

Deltagarna plockar upp tråden och samtalar om att vara rädd för döden och om hoppet att få 

mötas igen. Av samtalet framgår också att det är en återkommande fråga i gruppen. 

Det andra motivet var frågan om vem som har den helige Ande (samtal 5 och 6). Särskilt 

frågan om den helige Ande och huruvida den som inte är döpt har den helige Ande var en 
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fråga deltagarna uppehöll sig länge vid i samtalen. I samtal 5 uppstår frågan när prästen 

undervisar om Petrus predikan på pingstdagen, hur den berörde människor så att de lät döpa 

sig och var och en fick ta emot den helige Ande. Deltagarna resonerar kring sambandet 

mellan dopet och helig Ande och vem som i sådana fall har Anden. Vad händer om man inte 

döper sina barn? Gäller dopets löfte om frälsning ens barn fast de inte är döpta? Kan man som 

kristen gå på en namngivningsceremoni? Kan Anden lämna oss? I samtal 6 uppstår frågan när 

prästen frågar efter om den helige Ande är i oss. Deltagarna börjar då fråga: Har den som är 

döpt inte helig Ande? Kan odöpta komma till himlen? Vad händer med den som inte blir 

konfirmerad?  Ingen av predikanterna i den andra fältstudieomgången använder motiven i 

predikan, inte ens de två som predikar på temat ”den helige Ande” och utan större anpassning 

av upplägget hade kunnat inkludera dessa frågor i predikan. 

En predikan kan inte innehålla allt. Att en präst väljer bort ett tema till fördel för något 

annat är inte konstigt, särskilt inte när det som för prästen i samtal/predikan 4 finns starka 

önskemål om och behov av ett annat tema (”andlig nöd”). Kanske upplevde prästerna också 

att frågorna fått utrymme i samtalet och att det räckte med det. Men det väcker frågor när att 

alla predikanter väjer för frågor som deras församlingsbor ger uttryck för är pastorala problem 

för dem, särskilt i ljuset av den predikoteoretiska litteraturens starka betoning av att det är 

församlingens predikan som ska utgå från församlingens frågor. Här fick predikanterna 

sådana för församlingsborna angelägna frågor serverade på silverfat. Att någon eller några 

väljer bort motiven kanske inte är så konstigt, men att alla gör det är tankeväckande.  

I den sista omgången fältstudier, den som bedrevs i slutet av trefaldighetstiden, fanns inget 

sådant gemensamt motiv. Däremot uppstod två situationer då deltagare luftade pastorala 

problem. I samtal 10 samtalar deltagarna om rädslan för döden, vilket inte dyker upp i 

predikan trots att prästen konstaterar att döden är ett naturligt ämne för söndagen före 

domsöndagen. I samtal 9 uppstår den redan nämnda diskussionen om synd. Den lyfts däremot 

i predikan. I ljuset av allt detta är jag böjd att hålla med prästen när hen i predikan 9 säger att” 

jag kände ojojoj, nu har vi spårat alldeles bort från den här bibeltexten. Men kanske också det 

kan vara viktigt någon gång att få göra det.263 

14.3 Flera tolkningar av samma motiv 

Det är inte så ofta det förekommer motstridiga tolkningar i samtalen. Jag har identifierat sex 

tillfällen då detta sker. I samtal 1 diskuteras betydelsen av söndagens tema, ”ett nådens år”. 

                                                           
263 Predikan 9, s. 1. Min kursivering. 
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Deltagarna ger två förslag till tolkning och prästen ett. I predikan är det prästens linje som 

presenteras.  

På samma sätt i samtal 4 när frågan om motstånd mot kristna dryftas. Prästen berättar om 

kristna konvertiter hen mött i Sverige som blivit trakasserade för sin tros skull, och fortsätter 

med att konstatera att kristna ofta stöter på motstånd och får lida. En deltagare invänder och 

menar att sådana tillfällen bjuder en möjlighet att berätta om den kristna tron. En annan 

deltagare vänder sig till en tredje och frågar om hur det var när hen var ute som missionär. 

Deltagaren berättar att det knappt var något motstånd alls, tvärtom kände hen sig mycket väl 

emottagen som kristen i ett icke-kristet land.264 I predikan hör vi dock enbart prästens 

tolkning: 

 

Att följa Jesus innebär på ett eller annat sätt att man möter motstånd. Vi har det rätt bra här i Sverige, det är 

inte mycket motstånd vi möter, men jag vet att det finns människor – jag har pratat med dem själva – som 

möter motstånd här därför att man är kristen. Det är inte lätt att vara kristen och att vara flykting i Sverige, att 

vara konvertit. Det måste man tiga om idag om man inte vill bli förföljd eller hånad eller trakasserad. Det är 

så idag, och jag vet också kristna som blir ifrågasatta på många olika sätt, både i media eller skolan eller på 

jobb. Det förekommer. Och det är ingenting vi kan undgå, men vi får stötta och uppmuntra varandra.265 

 

I predikan 3 är det Guds sårbarhet som är ämnet för de motstridiga tolkningarna. Prästen säger 

att:  

 

P3: Det är storslaget och litet på samma gång. Det är ju hela änglakören. [Det är] ju storslaget och sedan så 

ändå krymper det ihop till just [fokus] på stallet, på barnet och- och någonstans känslan av att hur- hur ska 

det gå? [Hur] ska det gå? Det är ju ett litet barn! [För] sjutton, liksom! Det är ju hela Guds- Gud visar ju hela 

sin sårbarhet där, liksom. [Och] sitt mod i att- Jag tror att om inte  Jesus- om inte Jesus blivit omhändertagen 

då hade liksom hela planen- där lade Gud sin plan i våra händer, liksom. Jag tror inte han hade en back-up 

[att det] skulle komma någon och ge det barnet mat om det skulle bli övergivet.266 

 

Men en av deltagarna invänder att Maria visste att barnet var från Gud, att Jesus visste vad 

som skulle ske och att om Gud har en plan så blir det också så: ”det här var ju förutsagt. Att 

det här var ju förutsagt redan på gamla testamentet. Alla, de visste ju, både Gud och Jesus och 

Anden om man säger, hur det skulle bli.”267 I predikan är det prästens tolkning som framförs. 

Både Gud Fader och Josef fader bävar inför Guds/barnets sårbarhet. 

                                                           
264 Samtal 4, s. 20-21. 
265 Predikan 4, s. 3. 
266 Samtal 3, s. 14. 
267 Samtal 3, s. 15 
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Den Gud vi kallar allvis och allsmäktig, den Gud som vi ibland kallar Gud Fader med en bild för 

föräldraperspektivet hos Gud, den Guden måste ha bävat inför synen. Ett litet barn på ett jordgolv, nyfött i ett 

stall, med bara djur som vittnen förutom föräldrarna. Som är så sårbart. Det är så skört. (0.4) 

För det fanns inga garantier att det skulle gå bra. Tror inte det gjorde det. Allting hängde på oss människor, 

om vi skulle ta emot Sonen. Gud själv. Och Gud visar där i den natten, i den stunden, ett mod att våga släppa 

kontrollen en smula. Och den allvise, allsmäktige guden vågar visa sig sårbar för att vi skulle få lov att växa. 

(0.4) Och barnet blev omhändertaget. Det blev upplockat från golvet. Tvättat, lindat, lagt i en krubba av Josef 

och Maria. (0.3) De tog sin uppgift på allvar. De tog hand om Guds Son. Jag tänker, att strax efter somnade 

nog både Maria och barnet efter förlossningens alla vedermödor. Och kvar sitter en person vaken. Josef. 

Sitter och betraktar situationen. Det som har hänt. Ser på Maria som sover, ser på barnet som sover. Så litet. 

Så rödmosigt. Så ynkligt. Och så små naglar på alla tio fingrarna och alla tio tårna. Och så sårbart. (0.3)268 

 

Intressant att notera är dock tillägget ”tror inte det gjorde det” som antyder att det finns 

möjlighet att tolka texten annorlunda. I dessa tre fall är det enbart prästens tolkning som 

framförs. I de tre återstående fallen framkommer två tolkningar i predikan. I två av de tre 

fallen är det dock inte prästens förtjänst.  

    I predikan 4 ger prästen två alternativa tolkningar till vad det betyder att lärjungarna 

skingrades. Dels kan det betyda att de skulle fly av rädsla när Jesus blev fängslad, dels kan det 

betyda att de skulle spridas över världen i sitt missionsuppdrag. I samtalet var det dock 

prästen som gav båda tolkningarna genom att läsa innantill i en kommentar. 

I predikan 10 uppstår något spännande. I samtalet hade prästen fokuserat på allvaret i 

texterna på söndagen före domsöndagen. Deltagarna höll, som ovan nämnts, med om att det är 

ett allvarligt och obekvämt budskap som är viktigt att framföra, men de lyfter också vid 

flertalet tillfällen texternas hoppfulla budskap. Till exempel: 

 

(0.3) 10c: Jag har inte varit med så mycket, men det jag tycker är fint alltså: ((läser)) ”Lyft blicken mot 

himlen, betrakta jorden därunder”. Det är himmelriket man betraktar då? ”Himlen ska lösas upp som rök. 

Jorden slitas ut som en klädnad och dess invånare dö som flugor. Men(.) Min hjälp varar i evighet. Min 

rättfärdighet går aldrig om intet.” 

P10: Ja:: 

10c: Så även om denna jorden slits ut som en klädnad (.) så finner vi kanske, har vi alltid himmelriket. 

P10: Mm. (0.2) Mm.  

10d: Jo::. Det är det som är hoppet. 

10c: Ja. Fast- fast det kanske är skrämsel och varning så finns det ju mycket hopp, tycker jag mot slutet i alla 

fall.  

                                                           
268 Predikan 3, s. 1. 
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10d: mm. (0.3)269 

 

I predikan är det dock endast varningsorden, att det är ett obekvämt budskap som förmedlas, 

åtminstone av prästen. Predikan avslutas med en bön och sedan fortsätter prästen: 

 

Då är det så att också idag har vi möjlighet till delandet som det står i agendan om någon sitter inne med 

något som ni gärna vill dela med er av. Någon tanke kring det här. Det är ett svårt ämne att hantera och man- 

jag tror inte Jesus vill att vi ska tryckas ner av det utan att vi också ska orka vara med och vänta och vaka. Så 

är det någon som vill (.) komplettera eller ifrågasätta så är ni hjärtligt välkomna. Här kommer [namn] i en 

fart! (0.8) 

Församlingsbo: Nej, jag bara måste dela vad jag tänkte på – för att det kändes inte som att vi har läst samma 

texter, [namn på präst].  

((församlingen skrattar)) 

P10: Nej? 

Församlingsbo: Du lyfte fram allt det jobbiga i det, denna väntan. Men jag tycker vi ska lyfta fram det vi 

längtar efter. Man brukar säga att den som längtar efter något gott längtar aldrig för länge. Eller, den som 

väntar på något gott väntar aldrig för länge. Så att det målet, det vi längtar efter, målet vi väntar på tycker jag 

gärna att man kan lyfta fram ur texterna. Det är bra. Tack! 

((församlingen skrattar)) 

P10: Ja:: det är naturligtvis riktigt att målet håller längtan levande. Håller tron levande. Och så är det ju. Det 

kanske bara är det att vi som, vi pratade en del i torsdags med, vi som har det bra så att säga materiellt ställt 

och relativt tryggt i vår tillvaro, kanske, vi är lite rädda för den här dagen och skjuter den framför oss. E::hm 

och det kan naturligtvis vara att vi har skymt målet lite. Att vi talar för lite om- om målet om himlen och det 

nya livet. E::h jag tog ju faktiskt upp det vid Allhelgona e::h också så att- Ja. Men det är bra. Vi lyfter fram 

det. (0.6) Ja:: om inte annat får vi stämma in i vår kyrkas bekännelse.270 

 

Den bortvalda tolkningen blir ändå framförd, här av en församlingsbo som inte varit med vid 

bibelsamtalet! 

Endast vid ett tillfälle återger prästen båda de motstridiga tolkningarna själv, och det är i 

predikan 9 i motivet ”det pratas för mycket om synd i kyrkan”. 

Här bör också delmotivet ”vad är omvändelse” omnämnas. I samtalet frågar prästen vad 

omvändelse är, och en av deltagarna tolkar det som att det handlar om att ändra sina 

handlingar. En annan deltagare säger emot och tycker att det har med en inre hållning att göra 

vilket prästen snabbt erkänner att hen själv också tycker. I predikan presenterar prästen båda 

tolkningarna, men avvisar den första. 

                                                           
269 Samtal 10, s. 5.  
270 Predikan 10, s. 2. 
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Att prästerna tenderar att välja sina egna tolkningar är kanske inte så konstigt, med tanke 

på deras teologiska skolning. Å andra sidan hade det i de flesta fall som här presenterats varit 

fullt möjligt att låta flera tolkningar sida vid sida eller diskutera alternativen. 

15. Sammanfattning och diskussion 

Hur samarbetar predikanterna med deltagarna i ett predikoförberedande samtal? (Vad sker i 

praktiken?) Det var frågeställningen för uppsatsens andra del, den undersökande. I 

jämförelsen mellan innehållet i de nio predikningarna och de nio samtalen har jag genom att 

studera de överensstämmande motiven kunnat påvisa att det sker ett samarbete och hur det 

konkret går till.  

Den empiriska undersökningen visade att det fanns en hög överensstämmelse mellan 

samtalen och predikningarna. Majoriteten av de 5-8 motiv en predikan normalt består av 

förekommer också i samtalen. Även om nya motiv tillförs är de få och utgör en relativt liten 

del av själva predikan. De överensstämmande motiven bearbetas av prästerna på olika sätt. De 

flesta motiv utvecklas, oftast i samarbete med deltagarna i samtalsgrupperna och i första hand 

genom tolkande och prövande samarbetsformer. Några motiv förändras helt, och gemensamt 

för dem är att deltagare genom upprepning eller eftertryck visat att det är viktiga motiv för 

dem. De förändrade motiven tolkade jag som ett uttryck för att prästen lyssnat in deltagarnas 

intresse och tagit med motivet för deras skull, men då behövt anpassa innehållet. Beställningar 

som mottagits, samt de lyssnande, svarande och erfarenhetssökande samarbetsformerna 

visade att prästerna har lyssnat till deltagarnas frågor och erfarenheter och inkluderat dem i 

predikan. Också i de oförändrade, undervisande motiven kunde jag skönja ett samarbete i det 

faktum att prästerna förberett den för samtalsdeltagarnas skull, samt att den undervisning 

deltagarna visat intresse för återkom i predikan.   

Undersökningen visade dessutom att detta lyssnande och samarbete är ett medvetet arbete. 

Dels i intervjuerna, dels när prästerna i sina predikningar hänvisar till att samtal som ägt rum. 

Jag tolkar det som ett uttryck för uppmuntran till församlingen att delta i samtalen. Särskilt 

imponerande är den predikan som skapat rum för att komplettera och ifrågasätta prästens 

tolkning genom att inbjuda åhörarna att reagera på den. Också deltagarna är medvetna om att 

det de säger har en inverkan på predikan, vilket de visar inte minst genom beställningarna. På 

detta sätt realiseras det predikoteoretiska idealet i praktiken. 

I jämförelse med idealet finns här dock en hel del övrigt att önska. Visserligen 

överensstämde 45 motiv i samtal och predikan, men de motiv som introducerats av prästerna 

var betydligt fler. Oroande ur ett predikoteoretiskt perspektiv är också att de samarbetsformer 
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som präglas av att prästen tar ett steg tillbaka och låter deltagarna komma till tals är så pass få. 

Lyssnande, svarande och erfarenhetssökande förekommer mycket sparsamt, medan de 

samarbetsformer där prästen är framträdande, de tolkande och prövande, dominerar. Den 

samarbetsform där prästen är mest aktiv, den undervisande, förekommer vid åtta tillfällen 

vilket kan jämföras med de tre formerna där deltagarna är mest aktiva (lyssnande, svarande 

och erfarenhetssökande) som tillsammans förekommer vid nio tillfällen. Nog lyssnar 

prästerna i samtalet, men långt ifrån tillräckligt för att det ska sägas pågå en ömsesidig, 

jämställd dialog. 

Undersökningen av det oanvända materialet accentuerar detta. Av de 46 oanvända motiven 

kommer majoriteten från deltagarna. Prästerna väljer sällan bort sina egna bidrag till samtalet.  

Med tanke på att samtalen har fler funktioner än att tjäna till prästernas predikoförberedelse, 

att en predikan inte kan (eller i alla fall bör) ta upp hur många motiv som helst och att 

prästerna har den teologiska kompetensen är det kanske inte så konstigt så sker. Betraktade 

var för sig verkar det som om predikanterna gjort ganska goda urval, men utlagda bredvid 

varandra framträder en annan bild. Det som i de enskilda fallen verkar vara val grundade i 

tillfälliga omständigheter framstår istället som handlingsmönster. 

I det oanvända materialet finns en mängd frågor och beställningar. En jämförelse visar att 

endast en tredjedel av deltagarnas frågor och beställningar besvaras och mottas i predikan, 

och att dessa tenderar att vara sådana som framkommit i samband med ett motiv som 

prästerna introducerat i samtalet. De pastorala problem som deltagarna markerar är viktiga för 

dem genom att göra beställningar eller ägna mycket tid åt att resonera om i samtalen tas inte 

upp i predikan, och när det finns flera tolkningar av samma motiv väljer prästerna nästan 

alltid att presentera enbart sin egen tolkning. Om predikan verkligen ska vara en replik i ett 

pågående samtal, förankrad i församlingens frågor och erfarenheter, finns en del övrigt att 

önska av predikanterna som kollektiv. Det finns anledning att erinra om de varnande orden 

från predikoteoretikerna. Är detta vad Lönnebo kallar en ”till dialog förklädd monolog”?271 

Pågår kanske det som McClure varnar för: 

 

Unless they are managed correctly, collaborative conversations prior to sermon preparation could easily be 

used to manipulate hearers into thinking that their experiences are appreciated in preaching, without 

manifesting any real change in a preacher’s basic set of messages and assumptions about lived experience.272 

 

                                                           
271 Lönnebo 1977, s. 219. 
272McClure 2001, s. 62. 
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Ja, kanske predikanterna inte bara lurar andra att tro att de lyssnar mer än vad de i 

verkligheten gör, de kanske till och med lurar sig själva? Det predikoteoretiska idealet ställer 

allvarliga frågor till praxis.  

Del 3: Kritik och konstruktion 

En av utgångspunkterna för den här uppsatsen är att teori och praxis informerar varandra. Hur 

predikoteorin kan informera predikanter har föregående kapitel gett exempel på. Teorin ger 

insikt, inspiration och verktyg för predikanterna att predika i dialog med församlingen. Teorin 

avslöjar också brister och utmanar predikanterna att lyssna mer och bättre i denna dialog. Så 

informerar teorin praxis. Men den empiriska undersökningen väcker frågor: om det nu finns 

avsteg från idealet, vad ska avstegen beskrivas som? Att prästerna faller in i ett auktoritärt 

förhållningssätt och försöker leverera eviga sanningar i potatislådepredikningar? Att de 

betraktar sina åhörare som passiva mottagare som bara har att tacka och ta emot?  

Jag tror att det är att göra det alldeles för lätt för sig och dessutom att göra predikanterna 

orättvisa att förfalla till sådana schabloner. I samtalen och predikningarna gjorde prästerna 

dessutom en hel del metareflexioner över predikan som antyder ett annat sätt att se på saken. 

Vad händer om vi vänder på kuttingen och ser på predikanterna med tillit och på teorin med 

misstänksamhet? Vilka insikter om samtalets funktion kan praxis ge till teorin? I följande 

stycke kommer jag att ge några förslag till hur det predikanterna gör kan förstås som 

berikande för åhörarna, inte berövande. Utifrån det resonemanget kommer jag att 

argumentera för att en ny växt inkluderas i den predikoteoretiska trädgården.  

16. Dialogens hegemoni 

Som vi ovan sett är dialog den kommunikationsmodell predikoteoretikerna förespråkar. 

Predikan är ett samtal i bemärkelsen dialog: en replik i en dialog, dialogisk till sin natur och 

gestalt. Predikanten ska sträva efter att göra det möjligt för åhöraren att delta i en dialog. 

Predikans funktion är att starta en dialog i åhöraren. Predikanten ska sträva efter ett 

ömsesidigt och jämlikt möte, skapa och fördjupa relationer. Det finns snart sagt ingen 

predikoteoretiker som inte önskar dialog. Det åhörarorienterade dialogidealet lyfts fram i 

kontrast till det sändarorienterade. Med tanke på att en sändarorienterad predikan ofta 

associeras med en tråkig gammal präst som med stenansikte och entonig, allvarlig röst pratar 

uppifrån predikstolen om eviga sanningar som ingen förstår eller bryr sig om, är det inte 

konstigt att dialogidealet gäller också för predikan. Det finns dock vissa risker med att 
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ensidigt betona dialogen som ideal för kommunikation. Kristensson Uggla menar att det råder 

ett slags ”dialogens hegemoni” i vår tid.  

 

Idag har dialogen på ett oproblematiskt sätt etablerat sig som ett nästintill oantastligt kommunikationsideal. 

Inom snart sagt alla samhällsområden understryker man vikten av dialog. […] Uppslutningen kring 

dialogidealet är så massiv att det är förenat med betydande svårigheter att överhuvudtaget föra en kritisk 

diskussion om dialogbegreppet. Det anses knappast legitimt att inte vilja delta i dialoger och en som stör 

kulten kring dialogen definieras lätt ut. […] Men dialogen är endast en kommunikationsform bland många 

möjliga, och vidare kan denna kommunikationsform (i likhet med alla andra) tillskrivas vissa brister.273 

 

Samma resonemang möter hos John Durham Peters i hans bok Speaking into the Air. A 

History of the Idea of Communication. Han menar att dialog betraktas som något heligt i vår 

tid. Den är målet för mänskligt möte, utbildningens essens och demokratins medium. Den står 

för reciprocitet och interaktion och är i allt överlägsen envägskommunikationen.274  

Att döma av predikolitteraturen råder dialogens hegemoni även där. Det ses som självklart 

att dialog alltid är något positivt och eftersträvansvärt, ja predikan är i sig själv (i sin essens) 

dialog. Resonemang om baksidorna med dialog som kommunikationsmodell saknas dock helt 

hos predikoteoretikerna. Vilka kan de då vara? Kristensson Uggla och John Durham Peters 

ger några förslag. 

För det första faller mycket av den kommunikation som sker dagligen utanför idealet. Den 

stora mängd kommunikation som sker via internet med anonyma institutioner kan knappast 

sägas vara en dialog.275 För att ta ett exempel med direkt anknytning till predikan: när 

ärkebiskopen efter prinsdopet publicerar sitt doptal i sociala medier – är verkligen dialog den 

bästa beskrivningen av den kommunikation som sker när ateisten sitter hemma vid datorn, 

läser manuset och scrollar vidare i flödet? Durham Peters påpekar att dialogen må vara ett 

viktigt verktyg, men när det upphöjs till det enda stigmatiseras mycket av den kommunikation 

som sker i vår kultur, nämligen allt som inte är ömsesidigt, tvåvägs och interaktivt.276  

För det andra riskerar dialogidealet att sätta relationen i fokus på bekostnad av det som ska 

kommuniceras. Kristensson Uggla uttrycker sig skarpt: ”Dialogfilosofin tycks sakna kritiska 

korrektiv som fungerar som en spärr mot att man sviker sanningen av vilja att komma överens 

och förenas, vilket lätt förvandlar kommunikationen till en försoning i en gemensam 

livslögn.”277 Ett homiletiskt exempel på detta står att finna i Jan-Olof Aggedals avhandling 

                                                           
273 Kristensson Uggla 2010, s. 294. 
274 Durham Peters 1999, s. 33. Det är inte ovanligt även i nordiska sammanhang att akademiska alster beskriver 

syfte och/eller metod som dialog. 
275 Kristensson Uggla 1993, s. 192-215, Kristensson Uggla 2010, s. 294-295 och Durham Peters 1999, s. 1-10. 
276 Durham Peters 1999, s. 33. 
277 Kristensson Uggla 1993, s. 202. Han för ett liknande resonemang i Kristensson Uggla 2010, s. 294-295. 
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Griftetalet mellan trostolkning och livstydning. En pastoralteologisk studie från 2003. 

Aggedal undersökte där bland annat det teologiska innehållet i svenska och finska prästers 

griftetal och jämförde med en evangelisk-luthersk teologi. Han fann att prästerna fokuserade 

på motiv som hopp, tröst och uppståndelse medan motiv som är centrala i luthersk 

trostolkning, som synd och nåd, domen och trons betydelse för att människan ska uppstå till 

evigt liv tonades ner betydligt.278 Orsaken till skillnaden mellan det evangelisk-lutherska 

trosperspektivet och prästernas trostolkningar tänker han sig kan vara varierande kunskaper 

om evangelisk-luthersk tro, men framför allt att ”prästerna formulerar sina trostolkningar med 

pastoral hänsyn, vilket innebär att trostolkningarna i regel är fokuserade på åhörarnas 

existentiella situation”.279  Aggedal drar slutsatsen att: 

 

Det pastoralteologiska perspektivets krav på samspel mellan trostolkning och åhörarorientering tycks vara 

viktigare för prästerna än att fördjupa ett evangeliskt-lutherskt trosperspektiv. […] De korta trostolkningarna 

i materialet riskerar att förmedla en alltför ytlig bild främst av döden, uppståndelsen och det eviga livet.280 

 

Aggedals slutsats kan delvis ifrågasättas – det kan också handla om att prästen anpassar 

innehållet efter sin egen trostolkning281 – men med hans egen tolkning är detta ett exempel på 

hur prästerna söker dialog och relation med de anhöriga i sitt griftetal, en pastoral omsorg som 

naturligtvis är av godo, men som får konsekvenser för vad som kommuniceras.  

En tredje risk med dialogmodellen är vad Durham Peters kallar dialogens tyranni. 

Eftersom dialog är något enbart positivt är det socialt oacceptabelt att inte vilja delta i den. 

Den som inte vill delta i eller lämnar en dialog uppfattas alltid negativt, som om man begår en 

våldshandling. Som Durham Peters uttrycker det: hur fritt och öppet är egentligen ett möte 

man inte kan vägra?282 Tvärtom kan dialogens strävan efter närhet och intimitet leda till att 

man inte respekterar den andres integritet. För predikans del kan vi exempelvis fråga oss vad 

dialogidealet får för konsekvenser för de många åhörare som är ateister eller bekännare av en 

annan tro, men som sitter i kyrkbänken som del av dopföljen eller sorgehus, eller som bara 

kommer en gång om året på julottan för att höra kören sjunga.  

Den fjärde risken knyter an till detta. Dialogens ömsesidighet och reciprocitet är inte alltid 

av godo. Det är handelns och samtalets logik, men det är också krigets och våldets logik. Att 

                                                           
278 Aggedal 2003, s. 370-371. 
279 Aggedal 2003, s. 372. 
280 Aggedal 2003, s. 372. 
281 Som i predikan 9 där prästen säger: ”Jag är väldigt kritisk till att förslaget i handboken inte medger att man 

firar gudstjänst med en överlåtelsebön utan det är ju precis som att vi ska ställas in bland kriminella varje söndag 

med sina synder.” 
282 Durham Peters 1999, s. 159. Även Kristensson Uggla 2010, s. 294-295. 
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välja den envägskommunikation som är att vägra att svara och vända andra kinden till kan 

vara det moraliskt riktiga i en situation. Att dessutom anta att det som den andre ger i dialogen 

alltid är något gott är direkt naivt. Här anför Durham Peters ett för den här studien intressant 

exempel. Han visar att tänkare i vår tid ofta hänvisar till de latinska rötterna för ordet 

”kommunikation” där communicare  betyder ”att dela, samtala”. Som vi sett är förekommer 

det också i den predikoteoretiska reflexionen. Men de grekiska rötterna, som är lika relevanta, 

nämns mer sällan. Den grekiska termen koinoo betyder precis som communicare att ”göra 

gemensamt, kommunicera, dela” men det betyder också ”göra orent”. Han tar exempel från 

Markusevangeliet där Jesus säger ”Förstår ni inte att inget av det som kommer in i en 

människa utifrån kan göra henne oren (koinosai) […] Det som kommer ut ur människan, det 

gör henne oren (koinoi)”.283 Att möta någon i dialog betyder inte per automatik att det är 

något gott som överförs. Jag frågar mig om det inte kan vara särskilt lätt att glömma detta i ett 

kristet sammanhang där termer som communio och koinonia är centrala och alltid används i 

positiv bemärkelse?  

Till sist: när kommunikation betraktas enbart som dialog, som det ömsesidiga och 

reciproka mötet mellan två sinnen som förstår varandra, riskerar kroppens betydelse att 

undervärderas. Durham Peters påminner om att den mest grundläggande och ursprungliga 

kommunikationsformen är beröring, att kommunikation genom fysisk beröring är svårast att 

förfalska eller missförstå. Även beröring är kommunikation, vilket dialogen som ensamt ideal 

för mellanmänsklig kommunikation riskerar att dölja.284  

Tillämpat på predikanterna i den här studien innebär det att de inte nödvändigtvis berövar 

åhörarna något när predikan inte i alla avseenden är en dialog. Det är möjligt att se det som att 

predikanterna berikar åhörarna.  

17. Den obekväma auktoriteten 

Som vi ovan sett är synen på samtalet nära sammankopplat med synen på auktoritet för 

predikoteoretikerna. Om predikans samtal är en dialog, får predikanten sin trovärdighet som 

talare genom att delta i dialogen, det vill säga lyssna till sin församling. I övrigt kopplas 

auktoritet samman med att vara auktoritär, att stå högt upp i predikstolen och tvinga ner eviga 

sanningar i halsen på människor. Auktoritet är något negativt som bör undvikas. Allt detta 

stämmer som vi också sett väl överens med utvecklingen i samhället i övrigt.  

                                                           
283 Durham Peters 1999, s. 267.. 
284 Durham Peters 1999. S. 269-271.  
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Auktoritet tycks dock ha samma problem med ensidighet som dialogen. Men där dialogen 

oreflekterat betraktas som något enbart gott, betraktas auktoritet lika oreflekterat som något 

ont. Frank Furedi skriver: 

 

It appears that we have become far more comfortable with questioning authority than with affirming it. 

Consequently, even those who are formally in authority hesitate about openly exercising their influence. […] 

There appears to be a lack of interest in reflecting on the question why Western culture finds it difficult to 

give a positive meaning to authority.285 

 

Om nu det ensidigt positivt betonade dialogidealet för med sig oanade baksidor för 

kommunikationen, kan detta gälla även för den ensidigt negativa synen på auktoritet? Finns 

det några inneboende problem också där? 

I sin bok As One With Authority menar prästen och forskaren Jackson W. Carroll att det 

gör det. Den negativa synen på auktoritet leder till en ambivalens som kan få allvarliga 

konsekvenser: ”many clergy have serious questions about their authority to lead and difficulty 

knowing how to do so. Further, I believe that issues such as low morale, debilitating stress, 

burnout, and perhaps even some of the moral failures of clergy are also related to this 

questioning of authority.”286 

Ett annat problem uppstår när en viss typ av auktoritet betonas alltför starkt. Carroll skiljer 

mellan personlig och offentlig auktoritet, samt mellan auktoritet grundad i expertis och 

auktoritet grundad i att vara en representant för det heliga. Den offentliga auktoriteten får 

prästen genom att genomgå den utbildning samfundet anser ger rätt expertis och genom sin 

utnämning till att vara en representant för det heliga (prästvigning eller motsvarande). Den 

personliga auktoriteten får prästen genom att visa att hen har den expertis som efterfrågas och 

att hen står i relation till det heliga hen representerar genom personlig spiritualitet. Som 

Carroll påpekar är de olika typerna av auktoritet till för att identifiera betoningar och särdrag, 

och det finns det naturligtvis ingen präst eller pastor som renodlat passar in i kategorierna. 

Däremot menar han att alla kristna samfund går mot att allt starkare betona den personliga 

auktoriteten, den som bygger på att prästerna personligen förtjänar församlingens respekt och 

förtroende.287 Detta stämmer väl överens med den syn på auktoritet som uttrycks i 

predikoteorierna.  

                                                           
285 Furedi 2013, s. 2. 
286 Carroll 2011, s. 5-6. Titeln är förstås vald i medveten contrast till Craddocks As One Without Authority. 
287 Carroll 2011, s. 25-52. 
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Det finns dock en baksida med ett sådant starkt betonande av personlig auktoritet: 

prästerna blir i hög grad beroende av vad församlingen tycker om dem, med följden att de 

riskerar att säga och göra det församlingen vill istället för det församlingen behöver. Carroll 

beskriver det som att vox pulpiti riskerar att bli till vox populi. 288 

 

When personal authority supersedes authority of office in significance, one risks forgetting (or distorting) the 

core message – one risks forgetting the myth. […] Furthermore, absent the protection that authority of office 

often provides, when pastors seek to be faithful to the Christian story and speak out and act in ways that are 

contrary to the Vox populi, they may find themselves scapegoats, vulnerable to sharp criticism or even 

dismissal. In the last analysis, both types of authority are necessary, each implementing the other.289  

 

Det är alltså inte bara dialogidealet som påverkar innehållet i förkunnelsen, utan även synen 

på auktoritet. Här vill jag återknyta till det ovan nämnda exemplet från Jan-Olof Aggedals 

avhandling där prästernas strävan att skapa en dialog genom att anknyta till de anhörigas 

situation påverkade innehållet så till den grad att centrala och identitetsskapande lutherska 

trostolkningar försvann från förkunnelsen. I avhandlingen konstaterar han att präster använder 

begravningssamtalet till att samtala om begravningsgudstjänsten, inhämta information om den 

döde och dennes livssituation, samt lyssna och samtala om existentiella frågor med de 

anhöriga. Där får prästen det material hen behöver för att kunna göra de nödvändiga 

anknytningarna. 290 I den populärvetenskapliga versionen I glädje och sorg. Att välja de rätta 

orden  vid vigsel och begravning från 2009 utvecklar Aggedal detta. Han är noga med att 

påpeka att begravningssamtalets syfte inte i första hand är att ge stoff till talet. Det är viktigt 

att samtalet får vara ett själavårdande samtal. Samtidigt menar han att man inte kan bortse 

ifrån att samtalet i högsta grad påverkar såväl innehållet i talet som för dess mottagande. 

Samtalet är nämligen avgörande för pistis, förtroendet för den som talar. Utan pistis tas inte 

talet emot.291 Kan en orsak till vridningen av innehållet i griftetalen också vara predikanternas 

strävan efter att skapa, stärka och bibehålla den personliga auktoriteten? 

En annan risk med att betona den personliga auktoriteten är också att prästen hamnar i en 

situation där hen kan frestas att missbruka auktoriteten och förtroendet. Den är ju något hen 

”förtjänat” till skillnad från den offentliga auktoritet som hen ”givits”.292 

                                                           
288 Carroll 2011, s. 51-52. 
289 Carroll 2011, s. 52. 
290 Aggedal 2003, s. 101-104.  
291 Aggedal 2009, s. 86 och 130. 
292 Carroll 2011, s. 51. 
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Slutligen kan det enligt Carroll finnas en risk att den del av auktoriteten som handlar om att 

vara en representant för det heliga kommer i skymundan. Som vi ovan sett betonar många 

predikoteoretiker tanken om att predikanten bör se sig som en röst bland många. Särskilt 

predikoteoretikerna i Piilus andra blomning ifrågasätter tanken på prästen som representant 

för Gud och förespråkar att prästen aktivt bör motverka detta sätt att se. Carroll argumenterar 

för att prästen i någon mening är en symbol för Guds närvaro, ett slags objekt för projektion 

och överföring på samma sätt som andra rituella föremål. Han påpekar att fenomenet är 

likafullt närvarande även om prästen försöker motverka det.293  

Själavårdens insikter visar vilka svårigheter detta kan skapa. Som exempelvis Göran 

Bergstrand, Martin Lidbeck och Berit Okkenhaug påpekat, tenderar konfidenter att se 

själavårdaren – det vill säga prästen – som en representant för Gud vare sig hen själv vill det 

eller inte. Bergstrand och Liedbeck skriver att det är viktigt att prästen är medveten om att 

konfidenten kan välja att möta själavårdaren på olika sätt, och att själavårdaren måste anpassa 

sig efter konfidentens val. De anger tre olika roller som konfidenten kan vänta sig att prästen 

går in i: förmedlare, samtalspartner eller symbolperson. I det sistnämnda fallet betraktar 

konfidenten själavårdaren som ”Gudssymbol, som vandrande sakrament.”.294 Okkenhaug 

betonar att det är mycket viktigt att prästen inser att hen kan få denna symboliska funktion. 

Det kan te sig skrämmande, men det är farligt att försöka låtsas som om den symboliska 

funktionen inte existerar. Om prästen inte är medveten om eller försöker förneka den makt 

hen faktiskt har, riskerar hen att sätta sig i en position där hen oavsiktligt kan råka missbruka 

den.295 Här är det spännande att se att de två predikoteoretiker i ’Piilu’-inriktningen som 

menar att predikanten har en offentlig auktoritet som representant för Gud är Lönnebo och 

Sundkvist – de två som anknyter till själavårdens insikter! Spännande är också att när flera av 

de intervjuade prästerna svarar på frågan vad deras auktoritet som predikanter består i, faller 

den personliga auktoriteten i bakgrunden.  Präst 8 talar om förväntan på att hen ska vara rätt 

utbildad och kunna svara på deltagarnas frågor, vilket jag förstår som en auktoritet grundad i 

offentlig och personlig expertis.296 Präst 9 känner inte att hen har någon auktoritet utom när 

hen leder gudstjänst och går in i en roll297, något som jag tolkar som ett uttryck för att prästen 

upplever sig gå in i en offentlig auktoritet. Präst 11 säger så här: 

 

                                                           
293 Carroll 2011, s. 184-186. 
294 Bergstrand och Lidbeck 1997, s. 70-72. 
295 Okkenhaug 2004, s. 80. 
296 Intervju 8, s. 3. 
297 Intervju 9, s. 7. 
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För mig är det kopplat till Bibeln som auktoritet. Jag har auktoritet genom Guds ord och utifrån min kallelse. 

Den är mig given. För några år sedan var det en uppskruvad debatt om frikyrkans gudstjänster och då lyftes 

predikstolen fram. Jag har stått på andra ställen och predikat, ja inte här förstås, och det fick mig att tänka till. 

Predikstolen förknippas med att komma ovanifrån och säga hur det är men den säger också att det inte är mig 

själv utan ett ämbete jag förmedlar. Auktoritet är given i mitt ämbete och inte i mig själv. Men man skapar 

förstås också sin egen auktoritet. På samma sätt som en lärare skapar sin auktoritet själv så att eleverna vill 

lyssna skapar man sin auktoritet som predikant. Jag har en lågkyrklig ämbetssyn så jag anser att personen är 

oväsentlig. Auktoriteten kommer genom Guds ord. Vem som helst kan ha denna auktoritet – den är mig 

given och den tar jag aldrig själv.298 

 

Präst 10 har ingen avvikande uppfattning, utan konstaterar att hens offentliga auktoritet är 

naggad i kanten och att hen ”nog inte blivit klok på det där med auktoritet.”299 

När detta resonemang tillämpas på predikanterna i den här undersökningen innebär det att 

de inte nödvändigtvis berövar åhörarna något när de inte i alla stycken går på deltagarnas 

önskemål. Det kan istället vara så att de berikar åhörarna genom att ta på allvar och svara på 

sin egen och åhörarnas (medvetna eller omedvetna) förväntan som finns på den offentliga 

auktoriteten, på att vara en symbolisk representant för Gud. På så sätt berikar de inte bara, de 

beskyddar också.  

18. En ny växt i den predikoteoretiska trädgården 

Den praktiska teologins uppgift är att inte bara undersöka och beskriva utan också formulera 

teologi. Det räcker inte att säga vad något är eller inte är, det räcker inte att skriva fram ett 

historiskt narrativ om vad som en gång har gjorts. Praktisk teologi handlar inte bara om att 

beskriva, undersöka och kritisera, utan också om att konstruera. Jag har beskrivit, kritiserat 

och slutligen argumenterat för att skillnaden mellan teori och praxis inte enbart handlar om att 

predikanterna misslyckas att leva upp till predikoteorins ideal, utan att det också handlar om 

brister i de predikoteoretiska idealen. Nu är det dags att konstruera. I det följande vill jag ge 

förslag till hur de tre klematissorterna i den predikoteoretiska trädgården kan kompletteras 

med en fjärde, en där synen på kommunikation och auktoritet är bättre balanserad. 

18.1 Balanserad kommunikation 

I genomgången av predikoteori visade jag hur dialogen som kommunikationsmodell är 

formulerad i polemik mot s.k. sändarorienterad kommunikation, det som Kristensson Uggla 
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refererade till som ”telegrafen” och jag i det följande väljer att kalla delgivning.300 Lite 

förenklat ser det ut som följer: 

Tabell 6: två kommunikationsstrategier 

Kommunikation Delgivande Dialog 

Predikan Predikanten delger ett budskap Predikant och åhörare lyssnar till varandra 

 

Jag vill nedan teckna ett förslag till hur schemat kan kompletteras med en tredje kolumn. Den 

kommunikationsmodell jag föreslår bygger på Bengt Kristensson Ugglas resonemang om 

textmodellen, men framför allt på John Durham Peters tankar om dialog och dissemination. 

18.1.1 Textmodellen 

Kristensson Uggla vill komplettera ”telegrafen” och ”dialogen” med vad han kallar 

”textmodellen”. Han bygger sitt förslag på Ricoeurs tankar om ”textens semantiska 

autonomi”, att en text har en självständighet vad gäller mening och tolkning. Denna aspekt av 

språket är något som de flesta upptäcker när de går tillbaka till en text de själva skrivit. 

Plötsligt går det att utläsa andra och fler saker än vad jag själv tänkte på vid tillfället då texten 

skrevs ned! För Ricoeur är detta ett exempel på att författarens intention inte går att komma åt 

genom texten (fast man själv är författaren). Det finns alltså en distans mellan författare och 

läsare, skrivakt och läsakt. Denna distans, denna oförmåga att möta och förstå författaren, är 

inte något misslyckande utan något positivt! Det är en lucka av frihet som tillåter kreativiteten 

att verka. Kristensson Uggla lyfter särskilt fram Ricoeurs resonemang om att det inte är ett val 

mellan att antingen förklara eller förstå, utan dessa två behövs samtidigt. I all kommunikation 

både lyssnar (förstår) och misstänker (förklarar) vi. Förklara och förstå är inte uteslutande 

alternativ, utan efter varandra följande led i en hermeneutisk process.301 

Allt detta gäller också för det talade ordet, som i en predikan. Lika lite som författaren har 

kontroll över vad hens text gör med läsaren, lika lite har predikanten kontroll över vad henens 

tal gör med åhöraren. Det kan vara frustrerande att inte ha kontroll, men det betyder att det 

också finns en möjlighet till rikare och friare kommunikation. På så sätt, säger Kristensson 

Uggla, behöver man inte längre se retoriken som en aggressiv strategi som är till för att 

övertyga (tvinga) åhörarna, utan en väg att öppna för det oväntade (ge frihet).  Ju mer den som 

                                                           
300 Inom juridiken är delgivning när ett dokument, dom eller beslut offentligt överlämnas till en person så att det 

sedan kan användas som bevis i en rättegång eller som bevis på att krav framställts. Budskapet är inget 

överlämnaren kan påverka och mottagaren kan inte göra annat än att ta emot budskapet exakt så som det räcks 

över. 
301 Kristensson Uggla 1993, s. 192-215. 
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kommunicerar släpper på ambitionen att försöka styra och kontrollera sin publik, desto 

intensivare kan kommunikationen bli.302  

18.1.2 Dialog och dissemination 

Även Durham Peters anknyter till Ricoeur och hävdar att budskapsgivande och 

budskapsmottagande är två från varandra skilda aktiviteter. Vare sig det är någon som sänder 

ut ett budskap utan att veta vem mottagaren är, som i en radioreklam eller ett tv-program, eller 

om det är någon som tar emot ett budskap som inte ursprungligen var sänt till henne, som en 

domare som ska tolka lagen eller en teolog som ska tolka Paulus, så är det ingen dialog. Det 

är något annat som försiggår: dissemination.303 

När Durham Peters ska göra de två grundbegreppen dialog och dissemination tydliga 

ställer han två gestalter som varit betydelsefulla för västerländsk kultur mot varandra: 

Sokrates och hans tankar om dialogen så som de framställs i Platons Faidros å ena sidan, och 

Jesus som han framställs hos synoptikerna (evangelisterna Matteus, Markus och Lukas). 

Sokrates beskriver kommunikation som dialog: den är ett möte mellan två parter, interaktiv, 

levande, unik, ömsesidig och reciprok. Det är jämlikar som talar med varandra och båda 

parter ger och tar. Durham Peters beskriver det som att Sokrates bekymrar sig om det enskilda 

fröet, hur det ska få näring och kunna växa. 

Jesus å sin sida beskriver kommunikation som dissemination, där paradexemplet är 

liknelsen om den fyrahanda sådden. I den liknar Jesus sina ord vid frön som kastas ut. Några 

gror inte för de faller på vägkanten, bland ogräset eller äts upp av fåglar, men några faller i 

den goda jorden och gror. Orden sprids till alla och ingen, öppet i sitt syfte och den som vill 

och kan får ta emot. Mycket kastas ut, lite fångas, groningsprocessen misslyckas ofta men det 

är inte nödvändigtvis något att sörja över. Han har ingen kontroll över skörden utan 

gensvarets grodd och meningsskördandet överlåts åt åhörarens kapacitet och vilja. ”Hör, ni 

som har öron”, säger Jesus.304 Något som Durham Peters inte nämner men som finns uttryckt 

i liknelsen, är det faktum att åhöraren ibland får mer än predikanten medvetet gett ut. Skörden 

kan ibland bli trettiofaldig, sextiofaldig eller till och med hundrafaldig om åhörarens kapacitet 

och vilja så tillåter! 

Durham Peters är noga med att påpeka att dialog-modellen också i hög grad finns 

närvarande i den kristna traditionen. Johannesevangeliet är ett paradexempel. Där finns 

exempel på missförstånd i dialoger, som samtalen mellan Jesus och Nikodemos eller Jesus 
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304 Durham Peters 1999, s. xx. 
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och kvinnan vid Sykars brunn. Och särskilt avskedstalet i Joh kap 14-17 uttrycker ett 

dialogideal i Jesus ord om att förbli i honom som han förblir i Fadern. Durham Peters menar 

att även det finns uttryck för dialogidealet i den kristna traditionen: Augustinus i sina 

bekännelser och sin hermeneutik, mystikernas erfarenheter uttryckta som själens förening 

med brudgummen, samt tanken om änglarna som sinnebilden av den perfekta 

kommunikationen (kroppslös, direkt och utan missförstånd). Det han finner intressant är att 

disseminationsidealet förekommer parallellt och framställs som ett lika viktigt sätt att 

kommunicera som dialogen.305  

Exemplen är enligt Durham Peters många i de synoptiska evangelierna. Han jämför 

liknelsen om arbetarna i vingården, de som anställdes vid olika tidpunkter under dagen (den 

siste i ”elfte timmen”) men ändå får samma lön, med liknelsen om den fyrahanda sådden. Den 

ena handlar om hur Gud ger ett enda svar till olika handlingar, den andra om hur Gud ger ett 

enda budskap som mottas på olika sätt. I båda fallen är givaren enhetlig och uttalat okänslig 

för individuella skillnader. Svaret/budskapet anpassas inte.306 Samma tanke finner han i 

Bergspredikan när Jesus säger: 

  

Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender 

och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda 

och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha 

lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni 

då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är 

fullkomlig.307  

 

Jesus bjuder in sina åhörare att älska utan att vänta sig lön. Som Durham Peters skriver: 

”agape – or Christian love – is supposed to be mass communicated.”308 

Ett annat exempel på dissemination finner han i Lukasevangeliets kapitel 15 där 

liknelserna om det förlorade fåret, myntet och sonen lyfter fram disseminationen som ideal. 

Detta kommer särskilt till uttryck i den förlorade sonen. Han blir avbruten när han försöker 

föra dialog (märk det reciproka och ömsesidiga i tanken: kan jag få arbeta hos dig och i 

gengäld få mat) och blir överöst med gåvor och kärlek. Förlåtelsen sveper bort all dialog. Med 

Durham Peters ord: Sokrates avskyr slöseri. Han vinnlägger sig om att det som sägs och ges 

ska tas emot och att han ska få något tillbaka. Jesus å sin sida förespråkar slöseri. På ett sätt är 
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hela frälsningshistorien en berättelse om slöseri. Guds son dör för varje levande varelse, och 

de flesta kommer inte att ta emot, förstå eller ens känna till hans offer.309  

Detta sätt att se på kommunikation återkommer också hos predikanterna i det empiriska 

materialet. I såväl predikan 9 som samtal 11 konstaterar präst och deltagare att när Jesus talar 

i liknelser så gör han det i medvetenhet om att det kommer att gå somliga över huvudet och 

att det är upptill åhörarna att tänka själva och välja om de vill ta till sig budskapet.310 I båda 

fallen framkallar det igenkännande skratt hos församling och deltagare. Det är så Jesus 

kommunicerar! Präst 5 sätter det dessutom i samband med predikan och säger att: 

 

[D]et är ungefär detsamma som jag tänker när jag predikar, eller pratar med någon eller så. Jag kan inte frälsa 

någon människa. Jag kan bara så ut. Och sedan får jag säga till Gud: ”Nu har jag gjort vad jag kan. Nu får du- nu 

får du vattna och skörda. (.) Eh så att säga. Vi kan bara (.) spilla ut ((skrattar)) (0.2) Helt enkelt.311  

 

Det finns alltså goda teologiska, filosofiska och empiriska argument för att komplettera bilden 

av den kommunikation som sker i predikan med begreppet dissemination.  Den tredje 

kolumnen ser då ut på följande vis: 

Tabell 7: tre kommunikationsstrategier 

Kommuni

kation Delgivande Dialog Dissemination 

Predikan 

Predikanten delger 

ett budskap 

Predikant och åhörare 

lyssnar till varandra 

Predikanten erbjuder, åhörarna tar emot 

utifrån kapacitet och vilja 

 

Durham Peters understryker gång på gång att både dialog och dissemination behövs. Utan 

reciprocitet vore livet orättvist. Men med bara reciprocitet vore det ödsligt. Sådant som 

gästfrihet, gåvor, förlåtelse och kärlek behövs också. Dialog utan dissemination kan bli till 

tyranni. Dissemination utan dialog kan bli till ett rö som rörs av vinden. Eller som Durham 

Peters så vackert uttrycker det: Faidron handlar om längtan efter enhet, evangelierna om 

medlidande med det som är annorlunda. Den förstnämnda söker symmetri, cirklar och 

reciprocitet, den sistnämnda accepterar olikheter, ellipser och upphävande. Sokrates lovprisar 

själens flykt mot himlens härlighet, evangelierna beskriver en nedgång i den andres smärta 

och sår. Sokrates erkänner inga hinder för mötet mellan två sinnen, liknelserna lär oss att 

                                                           
309 Durham Peters 1999, s. 54 
310 Predikan 9, s. 2 och samtal 11, s. 12. 
311 Samtal 5, s. 18.  
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hindren är det som ger oss anledning att älska.312 Här kan en liknelse med ekonomiska 

transaktioner mellan människor vara en hjälp för att förstå sambandet: om dialog motsvarar 

ett ömsesidigt utbyte där den ene ger en vara och den andra betalar, är dissemination ett 

erbjudande som mottagaren är fri att ta emot eller avvisa. Bådadera behövs. 

Tabell 8: kommunikation och handel 

 

19. Balanserad auktoritet 

Också synen på auktoritet i predikoteorierna är formulerad i polemik mot bilden av en 

maktfullkomlig auktoritär predikant. Lösningen har, i så väl predikoteori som samhälle i stort, 

varit en undvikande strategi. De alternativ som presenterats har varit två: 

Tabell 9: två typer av auktoritet 

Auktoritet  Tvång (assymetri) Förhandling (symmetri) 

 

Också här vill jag föreslå ett tredje balanserande och kompletterande sätt att se på auktoritet. 

Den typ av auktoritet Durham Peters associerar med dissemination är assymetrisk. Han menar 

att de synoptiska evangelierna avvisar reciproka och slutna relationer och förespråkar 

assymetriska och offentliga. Han exemplifierar med relationerna mellan den barmhärtige 

samariern och den överfallne mannen, Kristus och den spetälske, Gud och människa.313 Här 

behöver Durham Peters resonemang klargöras. Vad är det för slags auktoritet som förespråkas 

av synoptikerna?  

19.1 Auktoritet som gåva 

Auktoritet är en viktig fråga för synoptikernas Jesus och två teman står ut på ett särskilt sätt.  

Det ena är att Jesus förespråkar att avstå auktoritet. Gång på gång uppmanas lärjungarna till 

detta.  Individer som slavar och barn, som inte hade någon som helst makt över sina liv och 

sin existens, framhålls som förebilder: ”Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att 

                                                           
312 Durham Peters 1999, s. 51. 
313 Durham Peters 1999, s. 61. 

Handel Monopol Utbyte Erbjudande 

Kommuni

kation Delgivande Dialog Dissemination 

Predikan 

Predikanten delger 

ett budskap 

Predikant och åhörare 

lyssnar till varandra 

Predikanten erbjuder, åhörarna tar emot 

utifrån kapacitet och vilja 
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furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er 

skall vara de andras tjänare och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras 

slav.”314 ”De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som 

tar emot ett sådant barn, han tar emot mig.”315 I berättelsen om hur Jesus frestas i öknen 

utmanas han av djävulen att demonstrera sin makt, men avstår. Idealet är fullständig 

utblottelse, vilket blir som allra tydligast i lidandet och döden på korset. När Jesus fängslas 

och lärjungarna försöker befria honom stoppar han dem och säger: ”Tror du inte att om jag 

bad min fader skulle han genast skicka mer än tolv legioner änglar till min hjälp.”316 Han har 

makt och auktoritet men avstår den. Så uppmanas också den som vill vara en lärjunge till 

Jesus att ”förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig”.317 

Det andra temat handlar om att auktoritet alltid är given. ”Åt mig har getts all makt i 

himlen och på jorden” säger Jesus.318 Den auktoritet han har är honom given av Fadern. 

Likadant med jordiska härskare. Maria sjunger som bekant i sin lovsång att ”[Gud] störtar 

härskare från deras troner och ringa upphöjer han.”319 Fler exempel finns i perikopen om 

frågan om Jesu fullmakt.  De skriftlärda och fariséerna frågar vem som gett Jesus fullmakt att 

gå omkring på tempelplatsen och undervisa. Jesus svarar dem med en fråga: Var 

Johannesdopet från himlen eller från människor? Markusevangeliets författare skriver: 

 

De överlade med varandra: ”Om vi svarar: Från himlen, säger han: Varför trodde ni då inte på honom? Men 

kan vi svara: Från människor?” Det vågade de inte för folket, eftersom alla ansåg att Johannes verkligen hade 

varit en profet. Därför svarade de: ”Vi vet inte.” 320 

 

Oavsett vad de svarar erkänner de Johannes (och i förlängningen Jesus) auktoritet. Den är 

given, antingen av Gud eller av människor. När de inser att vilket svar de än ger kommer att 

vara ett erkännande av Jesus auktoritet, säger de ”vet inte”. Med sitt icke-svar vägrar de ge 

honom auktoritet. Samma syn på auktoritet uttryck i samtalet mellan Pilatus och Jesus. ”Du är 

alltså judarnas konung?” ”Du själv säger det.”321 Auktoriteten är något Jesus får genom att 

Pilatus ger honom den.   

                                                           
314 Matt 20:25-27. 
315 Matt 18:4-5. 
316 Matt 26:53. 
317 Matt 16:24. 
318 Matt 28:18.  
319 Luk 1:52. 
320 Mark 11:27-33. 
321 Matt 27:11-14, Mark 15:1-5, Luk 23:1-5. 
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Den auktoritet synoptikerna ger uttryck för är alltså inte enbart den sorts auktoritet som kan 

associeras med dialogens jämlikhet, utan också en assymetrisk, given auktoritet. På samma 

sätt som det finns en frihetens distans i kommunikationen, finns det en frihetens distans i 

relationen. Den som erbjuds något är fri att välja om hon vill ta emot eller ej. Omvänt står det 

givaren fritt att ge eller att vägra ge. Maktförhållandet mellan talaren och åhöraren må vara 

assymetriskt, men det är för att åhöraren väljer detta. Assymetrin uppstår när åhöraren väljer 

att ge talaren auktoritet. Sammanfattningsvis: när synoptikernas Jesus säger ”Hör du som har 

öron” ger han inte bara uttryck för en annan syn på kommunikation, han ger också uttryck för 

en annan syn på auktoritet: en som utgår från att talarens auktoritet är henne given.  

19.2 Auktoritet som tillitens gåva 

Detta kan sättas i relation till Frank Furedis resonemang. I inledningen till sin bok om 

auktoritetens historia anknyter han till Hannah Arendts tankar om att auktoritet inte går att 

reducera till en maktrelation. Arendt menade att auktoritet inte kan vila enbart på tvång. När 

myndigheter tvingar fram ett beslut genom att utöva makt drar de oundvikligen 

uppmärksamhet till sin oförmåga att utöva auktoritet. Auktoritet kan inte heller bara vila på 

övertalning, att få offentligt bifall för sin sak. Övertalning genom debatt förutsätter en 

ömsesidig relation mellan två jämlika parter. Arendt skriver att ”a father can lose his authority 

either by beating his child or by starting to argue with him, that is, either by behaving to him 

like a tyrant or by treating him as an equal”.  Det betyder att när auktoritet vilar på tvång eller 

övertalning är det underförstått påtvingat och då förlorar auktoriteten förtroendet hos dem hen 

vill influera. Furedi lyfter även fram Bruce Lincolns tankar i dennes bok Authority: 

Construction and Corrosion. Där hävdar han att tvång och övertalning är inneboende 

möjligheter i auktoritet som aktualiseras när den som hävdar auktoritet känner att hen börjar 

förlora tilliten från dem som hen vill utöva auktoritet över. Auktoritet har alltså också med 

förtroende och tillit att göra.322  

Tillit är också grunden för all auktoritet i Carrolls resonemang. Han påpekar att med de 

kunskaper vi vunnit under 1900-talet kan det vara svårt att vidhålla att Bibeln och kyrkans 

lära är auktoriteter på grund av att de skulle innehålla en ofelbar, evig sanning. Däremot: 

 

If the Bible and the church’s teachings continue to function as authorities, it is not because we believe they 

are infallible or have escaped the relativities of historical experience. We accept their legitimacy 

                                                           
322 Furedi 2013, s. 9. 
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confessionally, not propositionally. We trust them as reliable interpreters of God’s power, as trustworthy 

sources of a vision of God’s purposes for the world and for human life.323 

 

En sådan syn finns det belägg för även i det empiriska materialet. I predikan 3 säger prästen 

att när Jesus föddes till jorden gjorde Gud sig sårbar och ”allting hängde på oss människor, 

om vi skulle ta emot Sonen. Gud själv.” 324 Åhörarna bjuds sedan in att själva göra valet att ta 

emot barnet, eller med andra ord: ge det auktoritet i sina liv. En liknande inbjudan uttrycks i 

predikan 1. Temat genom hela predikan är att Han/Gud kommer och vi i varje stund har 

möjlighet att ta emot Gud. Mot slutet av predikan säger predikanten:  

 

Gud kommer som någon jag kan lita på. Som vill gå med mig och dela mitt liv. För vår Gud är en Gud som 

vill vara nära. Och Gud vill inte att någon ska gå ensam. Vi behöver varandra. Vi behöver sammanhang där 

vi kan vara oss själva och pröva och dela våra liv. När vi känner tillit vågar vi öppna oss.325 

 

Det är tilliten som gör att åhörarna kan ta emot Gud som ”konung, frälsare och befriare” – ord 

som uttrycker att Gud har auktoritet. Paradexemplet återfinns i predikan 11. Där kallas Jesus i 

inledningen för ”förkunnaren med stort F” och liknas vid en försäljare på en marknad. 

Återigen är det mot slutet av predikan som predikanten bjuder in: 

 

så kommer slutligen den fjärde punkten, den andra uppmaningen: tro på budskapet. Och nu knyter vi 

tillbaka till början när vi är där på marknaden och det står en skicklig försäljare som har läst in allt det här 

och som försöker att kränga någonting till oss. Och så står vi där och funderar. (.) Jaha. (.) Hur är det nu med 

det han säger? Stämmer det verkligen? Är det så bra som han säger? En del tycker: ja, det där är fantastiskt 

bra och dessutom så får man ju massa saker till om man köper det just då. Och så köper man det. Andra är 

mer kritiska och funderar: Nej, det där tror jag inte. Och när nu Jesus står där mitt ibland människorna och 

förkunnar Guds budskap så ställer han det på sin spets igen när han säger omvänd er och tro på budskapet. 

För det är som han säger: vad gör ni nu med detta? Och så säger han: ”ta emot mitt budskap. Tro på det jag 

säger. Och ytterst säger han: ta inte bara emot mitt budskap, utan ta emot mig för det är jag som är det stora 

budskapet i min person.326  

Förkunnelsen är ett erbjudande och åhörarna får själva välja om de vill ta emot det, om de vill 

ge förkunnaren auktoritet.  

                                                           
323 Carroll 2010, s. 35. 
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325 Predikan 1, s. 2.  
326 Predikan 11, s. 3. 
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Det finns alltså goda teologiska, filosofiska och empiriska skäl att komplettera synen på 

auktoritet med ett tredje begrepp: auktoritet som gåva. Närmare bestämt tillitens gåva.  

Tabell 10: tre typer av auktoritet 

Auktoritet  Tvång (assymetri)  Förhandling (symmetri) Tillit (assymetri) 

 

Talaren får auktoritet genom att åhöraren har tillit till henne. Furedis och Carrolls resonemang 

om tillit som grund för auktoriteten kastar också ljus över vad som är förutsättningen för att 

disseminationen som kommunikationsmodell ska kunna fungera. Också där är tilliten 

avgörande: talarens tillit till åhörarnas egen kapacitet och vilja. Så skriver också Kristensson 

Uggla att förtroende är en förutsättning för kommunikativa relationer. Förtroende bygger på 

tillit – självtillit, tillit till andra och att det finns institutioner att lita på – något som behövs för 

att vi ska kunna leva i en värld där det går att tolka ett budskap på så många olika, ibland till 

och med motstridiga sätt.327  

Också här är balans avgörande. Jag vill här återknyta till Carrolls två begrepp personlig 

och offentlig auktoritet. Jag tänker mig att personlig auktoritet bör associeras med dialog, 

ömsesidighet, reciprocitet och förhandling. Den skapas i ett utbyte mellan präst och 

församling, predikant och åhörare i ett givande och tagande, ett ömsesidigt lyssnande till 

varandra. Offentlig auktoritet å sin sida kan associeras med dissemination, gåva och tillit. Det 

är ju något prästen ges, dels av kyrkan genom vigning (eller motsvarande), dels när prästen 

uppfattas som representant för det heliga.  

Carroll vidhåller att båda delarna behövs för en balanserad syn på auktoritet. Där den 

personliga auktoriteten fokuserar på att göra fokuserar den offentliga på att vara. Han lånar 

ett illustrerande exempel från Thomas Long som anknyter till Moses och Aron. Å ena sidan 

Moses, med sin djupa mystika relation med Gud, å den andra Aron som saknar vision men har 

gåvan att kunna tala offentligt. De kompletterade varandra. Allt gick bra så länge de höll 

samman, men när Moses försvann upp på berget och Aron blev kvar nere på marken bland 

folket föll han för folkets krav. 328 

 

Finally Aaron yields and does what ministerial practice always does when it is cut off from its vision of the 

active presence of God; he fashions a god for them from the materials at hand. Since there is no Mystery, 

there is only mechanical method.329 
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I någon mån blir de alltså varandras korrektiv. Allt för starkt fokus på personlig auktoritet 

medför vissa risker, men det gör också ett alltför starkt fokus på den offentliga auktoriteten.  

20. Aquilegia Vulgaris Clematiflora – En predikoteoretisk balansakt 

Så återstår att knyta samman dessa två schemata till ett enda som kan utgöra grunden för en 

mer balanserad predikoteori. En predikoteori där tillit och misstanke, kommunikation och 

auktoritet är mer i balans. 

Tabell 11: syntes mellan kommunikation och auktoritet 

Kommunik

ation Delgivande Dialog Dissemination 

Predikan 

Predikanten delger ett 

budskap 

Ömsesidighet, 

reciprocitet 

Predikanten ger ut, åhörarna tar emot efter 

kapacitet och vilja. 

Handel Monopol Utbyte Erbjudande 

Auktoritet Tvång Förhandling Tillit 

Predikant Offentlig auktoritet 

Personlig 

auktoritet Offentlig och personlig auktoritet 

 

Denna predikoteori kan liknas vid en Klematisakleja. Den bär fortfarande stora likheter med 

de tre andra klematissorterna, men är också något mer. Aklejan korsar sig gärna och skapar 

nya hybrider, när vinden rör vid den mogna frukten sprids fröna generöst överallt, och de 

förmår gro i minsta spricka. Aklejan betraktas som en av pingstens blommor, inte bara för att 

den blommar runt pingsttid utan för att kronbladen ser ut som duvor med huvudena vända mot 

varandra. Aklejans duvor får minna om att också den helige Ande behöver ha plats i en 

predikoteori, och i den kreativa rymd som skapas i disseminationens och tillitens distans finns 

gott om utrymme för denna Ande att verka.   

Det finns flera goda skäl för att plantera denna växt i den predikoteoretiska trädgården. 

Några har redan nämnts. Till att börja med lyfter den bördan av predikanten att försöka leva 

upp till det omöjliga: att ständigt stå i interaktiv och ömsesidig kontakt med åhörarna. Såväl 

Marianne Gaardens danska som Hans Almers svenska forskning visar att predikanter upplever 

svårigheter att kombinera behovet att förankra budskapet hos åhörarna med uppdraget att vara 

representant för en samling trossatser, att leva upp till uppdraget att förkunna Guds ord rent 

och klart som representant för en evangelisk-luthersk folkkyrka utan att för den skull använda 

sig av en kommunikationsmodell som associeras med delgivningens logik. Almer skriver: 

”[d]enna beskrivningskategori, som riktar uppmärksamheten mot hur åhöraren tar emot 
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predikan och uttrycker en önskan hos predikanten att få kontakt med dessa reaktioner, verkar 

leda till osäkerhet och ensamhet i predikouppdraget för predikanten.”330   

Vidare uppvärderar den åhöraren som någon som är fri att både ta emot och avvisa 

budskap, och ge och frånta auktoritet. Den tar också hänsyn till det faktum att all 

kommunikation som sker inte är dialog och förhindrar att denna typ av kommunikation 

stigmatiseras. Något jag tror är särskilt viktigt i ett samhälle och en tid där en betydande del 

av vår kommunikation – också förberedelse och mottagande av predikan – sker på internet, 

där disseminationens kommunikationsmodell dominerar.  

En annan fördel är att den medvetandegör att auktoritet även har goda sidor, vilket kan 

hjälpa predikanten att se och acceptera sin auktoritet så att hen inte, medvetet eller omedvetet, 

missbrukar auktoriteten åhörarna ger hen.  

Den kan även kasta nytt ljus över den textutläggande predikan som hamnat i ett visst 

vanrykte genom att den associeras med delgivandets logik, med tvång, maktmissbruk och 

objektifierande av åhörarna. Istället kan textutläggning ses som att predikanten strör ut 

tankefrön som åhörarna kan plocka upp om de vill eller kan – en värdefull balans till dialogen. 

Den påminner också om att detta är något predikanten ska ägna sig åt, vilket kan förhindra att 

predikanten fastnar i fällan att bara förkunna de delar av evangeliet som hen tror att 

församlingen tycker om och kan ta till sig. Det som är främmande och svårt att förstå behöver 

inte betraktas som ett hot för åhöraren, utan som ett erbjudande, en möjlighet. Ibland är det ju 

dessutom så, att åhöraren förstår sådant som predikanten själv inte förstår. Det som ter sig 

obegripligt eller bjuder motstånd för predikanten kan ge hundrafaldig skörd hos åhöraren.  

20.1 Predikans tredje rum 

Jag är inte ensam om att vilja plantera en sådan blomma. Liknande tankar står att finna hos 

prästen och homiletikforskaren Marianne Gaarden. Som jag nämnde i forskningsöversikten 

har hon också sysslat med empirisk forskning kring predikan och insett att den befintliga 

predikoteorin inte kan förklara det empirin ger uttryck för. I sin undersökning av 

predikoreception fann hon att åhörarna interagerade med predikans ord på tre sätt. Dels 

associerande, vilket var det vanligast förekommande. Ett fragment av predikan, en berättelse, 

en mening eller kanske bara ett enda ord satte igång associationer som skapade helt ny 

förståelse i åhöraren. Dels kritisk interaktion som uppstod när predikantens ord krockade med 

åhörarens förståelse. Detta upplevdes dock inte negativt av åhörarna, utan positivt och 

berikande. Flera gav uttryck för att själva syftet med att över huvud taget fira gudstjänst och 
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lyssna till predikan var just detta. De ville utsättas för en annan tankegång som kunde starta en 

associerande eller kritisk process som ledde fram till nya insikter hos dem. I båda fallen var 

också resultatet av åhörarnas inre process oftast en tolkning som skilde sig betydligt från 

predikantens tolkning. Gaarden fann också att en kontemplativ interaktion gärna uppstod, dvs. 

att predikan underlättade ett tillstånd som åhörarna beskrev som att ”drömma sig bort” eller 

”meditera”. De kom inte ihåg något av vad predikanten sagt, men de mindes en stark känsla 

av frid, stillhet, inre ro eller salighet.331  

Detta leder Gaarden till att konstatera att den förförståelse av vad kommunikation är som 

såväl New homiletics som Other wise preaching ger uttryck för är felaktig. Identifikation och 

förståelse mellan aktörerna är inte möjlig eller ens önskvärd. Den kommunikation som sker 

för fram till en ny förståelse som inte är betingad av identifikation, utan av avstånd och 

olikhet. Målet med predikan är inte att komma till ömsesidig förståelse där åhöraren 

identifierar sig med predikans synpunkt, utan att skapa ny mening genom att låta olika 

perspektiv interagera. Denna mening uppstår i mötet mellan predikan och åhöraren i vad 

Gaarden kallar ”predikans tredje rum” och predikantens uppgift är att ge upphov till detta 

rum. 332 ”Man kan sige, at praedikanten ikke er praedikenbegivenhedens snedkermester, men 

blot er vaerktøj, der stiller sig till rådighet, for at det tredje rum kan opstå.”333 

Gaarden beskriver detta med hjälp av den ryske filosofen Michael Bachtins teorier och 

kallar det dialogisk interaktion.  Istället för att förstå den andre genom empatisk identifikation 

så möter man den andre som tillför något utifrån som kan få betydelse – men som inte måste 

få det. I interaktionen bevarar var och en sin egen enhet men man kan berika varandra.334 Som 

synes finns (trots referensen till Bachtin och tanken om dialogisk interaktion) stora likheter 

med Durham Peters dialog- och disseminationsbegrepp, där Gaarden menar att predikans 

kommunikationsmodell i huvudsak är dissemination som leder till inre dialog.  

Gaarden använder inte heller begreppet auktoritet men för ett resonemang om öppenhet 

och autencitet. Hennes empiriska undersökning visar att predikantens person är väsentlig för 

hur predikan uppfattas. När informanten ombads förhålla sig till predikan, förhöll informanten 

sig till predikanten istället. Hela 20 % av intervjutiden användes för att tala om åhörarens 

upplevelse av prästens person. När Gaarden frågade om varför åhörarna kommit till 

gudstjänsten handlade deras svar också i hög utsträckning om prästen. Upplevelsen av 

prästens person var helt enkelt överordnat predikans semantiska innehåll. Om de gillade 

                                                           
331 Gaarden 2015, s. 84-96.  
332 Gaarden 2015, s. 107-108. 
333 Gaarden 2015, s. 86. 
334 Gaarden 2015, s. 84-86.  



 

125 
 

prästen gjorde det inget om predikan var tråkig eller svår att förstå, det tredje rummet uppstod 

ändå. Och omvänt, om de ogillade prästen uppstod inget tredje rum. Denna sym- och antipati 

hade alltså stor betydelse för åhörarnas vilja att interagera med predikantens ord.335  

I talet om prästens person nämndes aldrig faktorer som prästens kön, ålder, utseende, hur 

länge hon varit i ämbetet eller ämbetsauktoritet, utan det handlade om vad Gaarden kallar 

öppenhet och autencitet. Dels upplevelsen av att prästen var ”öppen ” i bemärkelsen välvilligt 

inställd till åhörarna, dels att prästen verkade äkta i bemärkelsen tro på det hon själv sade. Det 

spelade ingen roll om prästens tro stämde överens med informantens egen, så länge hon 

verkade stämma överens med sin egen.336 När predikanten upplevdes som öppen och äkta, 

ville kyrkobesökarna in i relation med predikanten och hennes ord. När predikanten upplevdes 

som frånvarande och utan autencitet så försvann åhörarna också ut ur relationen. Gaarden 

kallar denna relation reciprok. Åhöraren aktiveras av predikantens investering i relationen och 

predikantens närvaro påverkas av åhörarnas vilja att lyssna och interagera med predikan.337  

Gaarden sluter sig till att autencitet är avgörande för predikan och menar, i linje med Møl 

Dalsgaards utläggning av Søren Kierkegaard, att autencitet kommer ur lydnad mot Gud.338 

Genom att predikanten predikar i överensstämmelse med sin förståelse av evangeliet blir hen 

en autentisk stämma i åhörarens inre dialog och ett verktyg för att skapa ett tredje rum där nya 

förståelser och insikter kan uppstå.339 Gaarden är tveksam till att predikanten kan påverka det 

tredje rummet genom att känna sin församling och lyssna till deras erfarenheter. Det är alltid 

givande, för det bidrar till upplevelsen att predikanten är öppen och autentisk. Men det går 

inte att styra över det tredje rummet hur mycket man än lyssnar till den andres erfarenheter. 

Hon fascineras av paradoxen att fast predikanten inte kan styra över det tredje rummet, så är 

det predikanten som aktiverar det.340  

Här menar jag att mitt resonemang om sambandet mellan kommunikation och auktoritet 

kan skapa ytterligare klarhet. Som Gaarden själv konstaterar kan kommunikation inte skiljas 

från relation. Det hon beskriver som öppenhet och autencitet och reciproka relationer passar 

väl in i tanken om auktoritet som en relation byggd på lika delar förhandling och tillit. Även 

Carrolls distinktion mellan personlig och offentlig auktoritet kan kasta ljus över det hon 

beskriver. Det är den personliga auktoriteten som skapas genom att predikanten visar att hen 

lyssnar till och bryr sig om sin församling, och det personliga och offentliga som är i balans 
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när predikanten ger uttryck för att hen tror på det hen säger och förmår skapa ett tredje rum. 

Den offentliga auktoriteten i bemärkelsen predikanten som en representant för det heliga är 

också ett hjälpsamt begrepp för att förstå två andra av Gaardens iakttagelser. För det första 

betydelsen av den liturgiska kontexten. Uttalade i mataffären hade orden inte skapat något 

tredje rum.341 För det andra att predikstolen inte är en plats där predikanten kan lämna sig 

själv utanför, hen har alltid en aktiv roll vare sig hon vill eller inte: 

 

At praedikanten ikke kan stå uden for sin egen eksistens og pege på Gud, som en transcendent störrelse, 

sætter imidlertid præmisserne for selve Gudstænkningen. Når prædikanten ikke kan udpege Gud uden for sin 

egen væren, må hun i stedet forudsætte Gud som en del av sin egen gøren, væren og laden. Hvis Gud forstås 

som menneskehedens dybeste grund, således att prædikanten er i Kristus eller Kristus er i prædikanten, så 

opphæves dikotomien342   

 

Att Gaarden redan planterat en Klematisakleja i den predikoteoretiska trädgården är för mig 

tydligt, även om hon använder andra begrepp. Också hennes slutord kan jag ansluta mig till: 

 

’Skurken’ er for mig at se ikke specifikt en teologisk retning eller position, men nærmere en inarbejdet 

teologisk sprogbrug, der bæres videre i den kirkelige og homiletiske tradition. Derfor er det vigtigt, at vi 

teologisk italesætter det paradigme, vi forudsætter i homiletikken.343 

20.2 Delaktighet 

Slutligen kan detta sätt att se på kommunikation och auktoritet ha betydelse för mer än 

predikans teori och praxis. Ett exempel jag vill lyfta fram är delaktighet. Som Caroline 

Gustavsson pekar på i sin bok Delaktighetens kris är delaktighet något som oftast framställs 

som entydigt positivt i såväl kyrka som samhälle: full delaktighet är något a priori gott och 

det finns en normativ strävan att människor ska vara delaktiga. Samtidigt konstaterar 

Gustavsson att det lika ofta finns en otydlighet kring begreppet. I kyrkliga sammanhang står 

det som ett nyckelord för de förändringar man strävade efter att förverkliga i arbetet med 1986 

års kyrkohandbok. Det sågs som eftersträvansvärt och betydelsefullt att det inte bara är 

prästen som agerar i gudstjänsten, utan att den präglas av att alla är aktiva. Att var och en får 

vara med och ha uppgifter i gudstjänsten sattes i relation till tankar om alla döptas ansvar och 

kallelse. I en kyrklig kontext relaterar delaktighet inte sällan till en förväntan om normalitet, 

det är underförstått att alla ska delta. Gustavsson visar också att det i Svenska kyrkans 
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reflexion om delaktighet finns ett starkt samband mellan delaktighet och relationsbyggande, 

där det ömsesidiga och jämlika i delaktigheten betonas.344  

I sin studie intervjuar Gustavsson präster, kyrkomusiker och körsångare om delaktighet i 

gudstjänsten och finner att deltagande inte alltid behöver betyda delaktighet. Gustavsson 

ifrågasätter strategin att fokusera på relationer för att skapa delaktighet i gudstjänsten. Hennes 

resultat pekar istället på betydelsen av gemensamma aktiviteter. I sitt resonemang anknyter 

hon till pedagogikforskaren Ulf Janson som talar om att relationer mellan individer uppstår 

som ”en treställig relation”, alltså att relationen mellan två aktörer uppstår och utvecklas i ett 

gemensamt engagemang kring en tredje sak, en gemensam aktivitet. Därför bör den som 

önskar skapa delaktighet flytta fokus från relationerna till saken, aktiviteten. Gustavssons 

studie visar också att två andra saker är betydelsefulla för delaktighet. Dels känslan av att vara 

accepterad, trygg och tagen i anspråk. Dels att det finns en vilja att vara delaktig och ett 

engagemang från individens sida. Som Gustavsson konstaterar så är det ju långt ifrån alla som 

vill vara delaktiga.345 

Jag menar att resultaten från Gustavsson studie visar att även delaktighetsbegreppet skulle 

ha nytta av reflektion i termer av balans mellan dialog och dissemination, personlig och 

offentlig auktoritet. Gustavsson finner att delaktighet inte enbart kan bygga på relation. 

Tvärtom påminner tankarna om treställig relation starkt om Gaardens resonemang om 

”predikans tredje rum” och förutsätter den distans som disseminationen som 

kommunikationsmodell bygger på. Disseminationens logik anas också bakom insikten att 

delaktighet är avhängigt gudstjänstfirarens kapacitet och vilja. Gustavsson förefaller även 

argumentera för balans, att delaktigheten inte kan stanna vid distans utan ska föra vidare till 

djupare relation och äkta möten.  

Det är av stor vikt att även delaktighet bygger på balans. Jag vill hävda att det finns en fara 

med ett delaktighetsarbete som enbart bygger på dialogens logik om ömsesidighet och 

reciprocitet. Många av de präster jag mött i mina fältstudier har uttryck sorg och oro, och 

ibland ursäktat sig för att inte fler kommit till bibelsamtalen. Detta utifrån tanken att 

bibelsamtalen är kopplade till arbetet med delaktighet. Om nu delaktighet enbart associeras 

med dialogens ideal om ömsesidighet och församlingen inte sluter upp till detta, kan det 

upplevas som ett misslyckande för prästen. På samma sätt som kravet på att predikan ska vara 

en dialog är orimligt och riskerar att blir till en skuldbörda för prästen, kan kravet på 

delaktighet bli det.  
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Omvänt undrar jag om inte den ensidigt dialogiska delaktigheten också kan skapa 

skuldkänslor hos församlingen. I ett sammanhang där ömsesidighet alltid är det bästa, hur 

betraktas den som inte kan vara med och hjälpa till (t.ex. den som är handikappad eller sjuk, 

eller den som är heltidsarbetande småbarnsförälder och inte hinner), eller den som av olika 

anledningar inte vill? Som kanske bara vill sitta i bänken och ta emot eller som inte vågar be 

tackbönen vid sitt barns dop?  

För att spetsa till det lite, en delaktighet i obalans, som bara bygger på dialogens logik, 

riskerar att bli en kyrklig version av Peter Tillbergs kända konstverk ”Blir du lönsam, lille 

vän?” där prästen jagas att fråga sin församling ”Blir du delaktig, lille vän?” vilket kan skapa 

skuldkänslor hos både präst och församling. Det finns all anledning att fråga om det inte kan 

vara så att den upplevda bristen på delaktighet kanske inte enbart beror på att prästerna är 

tråkiga och maktfullkomliga, och församlingen lat och ointresserad, utan på att det finns en 

annan aspekt av delaktighet som också är av godo?  

21. Sammanfattning och slutord  

Det övergripande syftet för den här studien var att undersöka samtalets funktion för predikan i 

predikoförberedelsen. När projektet påbörjades för ett och ett halvt år sedan var min intention 

att närmre beskriva det predikoteoretiska ideal jag skolats in i och undersöka hur detta 

praktiserades, allt i syfte att förbättra praktiken. Som präst i en liten församling på landet bar 

jag med mig erfarenheter av hur betydelsefullt det predikoförberedande samtalet kan vara, 

men upplevde att varken jag själv eller andra predikanter höll måttet som lyssnande, icke-

auktoritära och dialogiska. Kanske kunde en empirisk undersökning av praxis och en närmare 

beskrivning av vad som pågår hjälpa till att föra praxis närmare idealet?  

Syftet med uppsatsen var till en början tvåfaldigt: att ge en översikt över samtalets funktion 

för predikoförberedelsen och predikan i den predikoteoretiska reflexionen i Svenska kyrkan 

de senaste fyrtio åren och att genom jämförelse av innehållet i predikan och 

bibelstudiegruppens/gudstjänstgruppens samtal undersöka hur predikanten samarbetar med 

församlingen i predikoförberedande samtal.  

I det predikoförberedande samtalet med präst och församling kunde jag identifiera hela sju 

samarbetsformer: lyssnande, svarande, tolkande, mottagande, prövande, efterfrågande och 

undervisande. De fyra förstnämnda uppstår när deltagare introducerar ett motiv i samtalet, de 

tre sistnämnda när prästen gör det. Det är min förhoppning att dessa verktyg kan bli 

meningsfulla i arbetet för predikanter som strävar efter bättre dialog med församlingen. Jag 

tänker mig att den som är medveten om vad hen gör kan arbeta mer målmedvetet med 
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samtalet som predikoförberedande, inte bara i bibelstudiegruppen eller gudstjänstgruppen, 

utan i alla sina samtal. Själavårdssamtalet, mötet med anhöriga inför kyrkliga handlingar, 

samtalet som uppstår spontant kring fikabord, över frysdisken i mataffären eller i samband 

med andra församlingsverksamheter: alla samtal predikanten deltar i kan ge upphov till 

samarbete och – utöver sina andra funktioner – också vara predikoförberedande. 

Samtidigt var resultatet av den empiriska undersökningen nedslående. Det 

predikoteoretiska ideal som tecknades i uppsatsens första del skilde sig markant från det jag 

såg i uppsatsens andra del, den empiriska undersökningen. Samtalet som källa till de frågor 

och erfarenheter som den lokala församlingen bär på, det ömsesidiga, jämlika, 

relationsbyggande samtalet som ideal för predikans princip och gestaltning, samtalet där en 

ödmjukt lyssnande präst tar steget ned från den auktoritära framtoning som associeras med 

predikstolen – detta samtal som karaktäriseras som genuin dialog – praktiserades inte alls i 

samma utsträckning som jag hoppats. Ändå hade jag vid varje enskilt tillfälle uppfattat de 

präster jag mött som mycket skickliga predikanter, och vid varje predikotillfälle hade jag 

noterat ögonblick då en stämning inträder i kyrkorummet som indikerar koncentration i 

församlingen och att ordet blivit ’levande’ för åhörarna. Hur kunde detta hänga ihop? 

De förlösande orden kom i samband med att mitt deltagande i en så kallad forskarskola, 

där doktorander (och enstaka masterstudenter) möts och diskuterar sin forskning. När jag 

presenterade mitt projekt var tre professorer närvarande. En av de två svenska menade att jag 

inte skulle vara rädd för att kritisera kollegor för deras brist på dialogicitet. Den engelske 

professorn, Pete Ward, sade dock stillsamt: ”It seems to me a bit idealistic. Why don’t you 

question the ideal?”  

Att det fanns fog för det stod klart när den predikoteoretiska översikten tecknats. 

Samstämmighet kan betyda att en fråga är så grundligt reflekterad att inga motargument finns 

kvar, men det kan också vara ett tecken på en dominerande diskurs kommit att tysta alla andra 

röster. Ställda sida vid sida ger de senaste 40 årens predikoteoretiska reflexioner intrycket av 

att vara en sådan diskurs som skapar och reproducerar ett visst sätt att tänka. Författarna 

hänvisar i stor utsträckning till varandra och företrädare för New homiletics för att stödja sin 

argumentation. De hänvisar visserligen också till att deras predikoteoretiska reflexioner har 

empiriskt stöd, men vid närmare påsyn av detta empiriska material framträder något som 

påminner om ett cirkelresonemang. De predikoteoretiska idealen används nämligen av 

forskarna för att förstå resultaten av de empiriska undersökningarna.  

Till exempel hänvisar predikoteretikerna till Almers avhandling Variationer av 

predikouppfattningar som undersöker vad predikanter och åhörare tycker att predikan ska 
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vara. Redan i inledningen till avhandlingen refererar Almer till Hammars Dialog i kyrkan och 

han använder både den och Det som hörs som teoretisk ram för att förstå sin empiri. Så finner 

Almer att när åhörare säger att de uppskattar anknytning till existentiella frågor och aktuella 

händelser, så är det ett uttryck för att predikanten behöver möta sina församlingsbor i ”nån 

form av dialog eller möte” för att skapa förutsättningar för tillämpningen av predikan. När 

åhörare säger att de uppskattar äkthet och trovärdighet, och att predikanten verkar ha 

”brottats” med predikan, så är det ett uttryck för att en dialog mellan predikant och 

församlingsmiljön är avgörande för om predikan kan tas emot. Därmed ser Almer ett samband 

mellan dialog och personligt engagemang och trovärdighet, och förespråkar en dialogisk 

predikant som lyssnar in åhörarna, vilket kräver en viss teologi och ett visst sätt att 

kommunicera: ”Användningen av det dialogiska i predikan förutsätter att predikanten 

omfattar en teologi med en människosyn som räknar med åhöraren i predikan.”346  

Beskrivningen av den predikoteoretiska diskursen gjorde också sättet författarna tenderar 

att kontrastera tydligt. Det antiauktoritära dialogidealet tecknas mot en mycket mörk 

bakgrund av alternativet: den auktoritära prästen i predikstolen som tvingar ner eviga 

sanningar i halsen på de få åhörare som fortfarande inte somnat av tristess. På så sätt är det 

förståeligt att dialogidealet blivit så förhärskande. 

I ljuset av detta fick uppsatsen sitt tredje syfte: att kritisera och konstruera, att ge förslag 

till hur den predikoteoretiska reflexionen kan kompletteras och balanseras. Det harmonierar 

också väl med vad jag menar att praktisk teologi ska vara och göra. Teori informerar och 

utmanar praxis, men det omvända gäller också: praxis informerar och utmanar den teoretiska 

reflexionen.  

Uppsatsens tredje del har gett ett frö till ett nytt bidrag till den predikoteoretiska 

reflexionen. Ett som inte förnekar de dialogiska och ömsesidiga inslagen i predikan, men som 

vill komplettera synen på kommunikation och auktoritet med ett tredje sätt att se. För 

kommunikationens del får kommunikationsmodellerna delgivande och dialog sällskap av 

Durham Peters begrepp dissemination. Dissemination är när kommunikationen karaktäriseras 

av att vara ett erbjudande, som åhörarna får ta till sig efter kapacitet och vilja, som i Jesus 

liknelse om den fyrahanda sådden. Bonden strör ut sina frön, somliga gror och somliga gror 

inte. Likadant med Guds ord: predikanten strör ut och den som kan och vill tar det till sig. 

”Hör, ni som har öron!” säger Jesus. 
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För auktoritetens del får modellerna tvång och förhandling sällskap av auktoritet som 

bygger på tillit som gåva. Jag argumenterade med hjälp av Carrolls resonemang om offentlig 

och personlig auktoritet att där offentlig auktoritet kommit att associeras med tvång, och 

personlig med förhandling, kan en auktoritet som bygger på tillitens gåva associeras med både 

personlig och offentlig auktoritet. Med hjälp av detta tredje och kompletterande sätt att se på 

kommunikation och auktoritet blir det möjligt att beskriva fynden i den empiriska 

undersökningen på ett mer nyanserat och balanserat vis. 

Till sist: i den här uppsatsen har de predikoteoretiska inriktningarna liknats vid 

klematissorter som växer sida vid sida i en predikoteoretisk trädgård. Den dominerande New 

homiletics-influerade inriktningen har liknats vid den remonterande sorten ’Piilu’ som 

blommar två gånger på samma rot. Den tidlösa textutläggningen liknades vid en 

Skogsklematis som står i blom år efter år utan beskärning eller annan påverkan. Predikoteori 

med retoriska ansatser liknades vid integrifoliasorten ’Hedvig’, som står upprätt av sig själv 

utan att behöva klänga på erfarenhetens eller textens spaljé. Mitt eget bidrag har jag liknat vid 

Klematisaklejan. Dess vackra blommor liknar och står i kontinuitet med de tre 

klematissorterna, men den är också något annat. Som alla aklejor sprider den generöst sina 

frön, som gror när förutsättningarna är de rätta. Och med sina duvliknande kronblad som 

blommar i pingstens tid, påminner den om att också den helige Ande behöver ha plats i en 

predikoteori.   
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