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Sammanfattning:  

Ändamålet med föreliggande rapport har varit att undersöka hur fem församlingar från Svenska 

kyrkan och fem församlingar för romersk-katolska kyrkan framställer sin bibelsyn på sina hemsidor. 

För att besvara ändamålet har rapporten brutits ner till två frågeställningar där en undersökning 

kring hur församlingarna yttrar sin bibelsyn på sina hemsidor har gjorts. Den andra frågeställningen 

syftade till att kategorisera församlingarna enligt några givna påstående om bibeltolkning. För att 

undersöka frågeställningarna har en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av ett kodningsschema 

utförts på materialet hämtat från församlingarnas hemsidor. Studien förhåller sig till tidigare 

forskning inom området bibeltolkning, bland annat Andrew Villages The Bibel and the Lay People 

och på teoretiska begrepp som biblisk hermeneutik och uppenbarelsen. Resultatet visade att 

församlingarna från Svenska kyrkan uttryckte en mer symbolisk tolkning av Bibeln, att Bibeln var 

skriven av människor och tog sällan upp gudomliga faktorer. Församlingarna från den romersk-

katolska kyrkan framställde Bibeln oftare som Guds ord och som en källa till sanning. Resultatet 

från denna undersökningen korrelerar till viss del med resultat från Villages forskning, som tillika 

visade att katoliker till större del ser Bibeln som Guds ord än vad protestanter gör.  

Nyckelord: bibeltolkning, bibelsyn, kodning, innehållsanalys, hermeneutik, Svenska kyrka, 

Romersk-katolska kyrkan.  
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1. Inledning  
1.1 Ämnesvalsbakgrund   
Bibeltolkning är något komplext som formas utefter tolkarens egen tro, kön, ålder, utbildning och 

erfarenheter för att nämna några faktorer som kan påverka själva tolkningen. Hur Bibeln tolkas 

beror starkt på vem som läser den. Historien om hur Bibeln har blivit tolkad inom både kyrkan och 

akademin är lång. Bibeln har praktiskt taget lästs och tolkats sedan den formerades. I alla tider har 

kyrkan och kyrkans församlingar på ett eller annat sätt förmedlat någon form av bibelsyn som 

grundat sig på tolkning av bibliska texter. Genom historien har delade meningar uppkommit om hur 

denna tolkningen bör ske, samt huruvida man bör tolka Bibeln som Guds bokstavliga ord eller blott 

en samling böcker skrivna av några visa män för väldigt längesedan.  

Inom kristendomen finns en rad olika inriktningar, och därmed en rad olika bibeltolkningar. De två 

inriktningar som denna studie har valt att fokusera på är den lutherska kyrkan och den romersk-

katolska kyrkan. Den här rapporten har därför beslutat att närmare bestämt inrikta sig på Svenska 

kyrkan och romersk-katolska kyrkan i Sverige, då dessa två är bland de största inriktningarna i 

Sverige , men även eftersom splittringen från den katolska kyrkan i medeltidens Sverige grundar sig 1

i meningsskiljaktigheter om tolkningen av Bibeln. Dessa två inriktningar för med sig 

bibeltolkningar som kan variera i jämförelse med varandra. Vilken bibeltolkning som är aktuell 

inom respektive inriktning är relevant eftersom det säger en del om den inriktningens sätt att se på 

det kristna budskapet och hur de själva anser människor bör ta till sig kristendomens läror och 

Bibelns ord. 

Den kristna Bibeln består av diverse litteratur, men gemensamt för dem alla är att de utgör 

människors vittnesbörd om hur de själva har upplevt Gud och Jesus. Karl Gustav Hammar skriver i 

sin bok Ecco Homo: Efter tvåtusen år (2000) att evangelierna inte i första hand ville redogöra för 

det som hänt, utan snarare tolka det som hänt och därmed ge en första kristen bekännelse genom det 

som berättades.  Med detta sagt avvisas en bokstavlig tolkning av Bibeln redan vid textens eget 2

ursprung. Det finns däremot meningsskiljaktigheter om sanningshalten i detta påståendet, vilket 

leder till frågeställningen vart dagens kristna kyrkor står i frågan om tolkningsläran.  

 Statistik, Svenska kyrkan, 2019-05-13, www.svenskakyrkan.se (hämtad 2019-05-20).1

 Hammar, Karl Gustav, Ecce homo: Efter två tusen år. (Lund, Sverige: Arcus, 2000), s.28.2
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1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med den här rapporten är att utifrån ett antal hemsidor ge ett bidrag till den vetenskapliga 

diskussionen om hur kristna grupperingar tolkar Bibeln. I tidigare forskning, som exempelvis från 

Andrew Villages The Bible and the Lay People (2007), har man undersökt hur kristna 

kyrkomedlemmar tolkar Bibeln. Den tidigare forskningen har fokuserat på vad medlemmar av 

kristna kyrkor anser stämma om Bibeln, huruvida man kan betrakta Bibeln som exemplevis Guds 

bokstavliga ord eller en bok skriven av några människor för länge sedan. Istället för att fokusera på 

kyrkomedlemmar har den här rapporten valt att undersöka olika kristna grupperingars hemsidor, för 

att bidra till en utökad bild av forskningsområdet. Denna rapport undersöker hur Svenska kyrkan 

och romersk-katolska kyrkan i Sverige yttrar sin bibelsyn på sina hemsidor. Detta utförs genom en 

kvalitativ innehållsanalys av den Svenska kyrkans och romersk-katolska kyrkans olika församlings-

hemsidor. De olika grupperingarna inom såväl Svenska kyrkan och romersk-katolska kyrkan har 

valts att kallas för just församlingar. Ordet församlingar syftar på en grupp människor som kommit 

samman, och inte en grundläggande kyrklig enhet, trots att det både är samfunds, idérörelsers, 

församlingars (i kyrklig bemärkelse) och kyrkorörelsers hemsidor som analyseras. För att 

undersökningen ska falla väl ut har fem olika hemsidor från Svenska kyrkan och romersk-katolska 

kyrkan valts ut. 

Frågeställningarna som rapporten avser att besvara lyder: 

• Hur yttra kyrkor i Sverige deras bibeltolkning på deras hemsidor?  

• Inom vilken kategori för bibeltolkning faller respektive inriktning?  

Ett försök till att kategorisera församlingarnas yttrande om bibelsyn enligt nedanstående påståenden 

kommer att göras:  

A. The Bible is God’s Word and all it says is true 

B. The Bible was written by people inspired by God, but it contains som human errors  

C. The Bible is a good book because it was written by wise people, but God had nothing to do with 

it  

D. The Bible was written by people who lived so long ago that it is worth very little today 
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1.3 Tidigare forskning  
Adam Possamai skriver i boken Sociology of Religion for Generations X and Y (2009) om en 

australisk samhällsundersökning från 1998 där man bad olika kristna grupperingar svara vilket av 

de fyra påståenden (som nämns i 1.2 Syfte och frågeställningar) stämde bäst överens med deras 

bibelsyn.  Syftet var att undersöka om det fanns fundamentalistiska tendenser bland de olika kristna 3

grupperingarna. Åttiofem procent av medlemmar från pingströrelsen (Pentecostals), 67 procent av 

medlemmar från baptistkyrkan (Baptists), 25 procent av medlemmar från katolska kyrkan 

(Catholics) och 14 procent av medlemmar från anglikanska kyrkan (Anglicans) valde påstående A. 

The Bible is God’s Word and all it says is true. Detta visade bland annat att det fanns 

fundamentalistiska övertygelser bland katoliker och anglikaner vilka i sin helhet traditionellt sätt 

inte betraktas som fundamentalistiska grupper.  Något resultat kring de övriga tre påstående 4

presenteras inte i Possamajs bok.   

År 2007 skrev Andrew Village boken The Bibel and Lay People som handlar om vanliga 

kyrkobesökare och deras syn på Bibeln. Boken presenterar en studie gjord av Village som 

undersökte över 400 anglikaner från elva olika församlingar i England. De representerade olika 

anglikanska traditioner, inklusive konservativa evangeliker, liberala anglo-katoliker, och de från en 

(strikt) bredkyrklig tradition.  Studien gick ut på att undersöka om kyrkobesökarna såg Bibeln som: 5

1) Oförmögen att vara fel, 2) Guds bokstavliga ord, 3) En källa till auktoritet, 4) Att acceptera den i 

sin helhet, 5) Den exklusiva källan till sanning. Vidare undersöktes hur ofta kyrkobesökarna läste 

Bibeln och om de använde någon form av studieguide samtidigt som de läst Bibeln. Studien 

undersökte även vilken hermeneutisk attityd kyrkobesökarna hade till Bibeln. 

Studien visade att kyrkobesökarna hade bred variation bland deras generella förståelse av Bibeln, 

och denna variationen fanns både inom och mellan församlingarna. Bland resultaten av studien 

upptäckte man att kyrkobesökare med högre akademisk utbildning hade en mer kritisk tolkning av 

Bibeln och ökad sannolikhet för att ifrågasätta Bibelns auktoritet.  Evangeliker tillämpade en mer 6

 Possamai, Adam. Sociology of Religion for Generations X and Y. (Stad, Land, Företag, 2009), s.121. 3

 Possamai, 2009, s.122.4

 Village, Andrew. The Bible and Lay People: An Empirical Approach to Ordinary Hermeneutics. 5

(Hampshire, England: Ashgate Publishing, 2007).

 Wright, Bradley R.E. ”Reviewed Work: The Bibel and Lay People: An Empirical Approach to Ordinary 6

Hermeneutics by Andrew Village”, Review of Religious Research, 49:3 (2008) ss. 345-346.
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konservativ och praktisk tolkning av Bibeln, där de betraktade den som Guds bokstavliga ord, en 

auktoritetskälla och en guide till vardagen. Den här studien visar hur kyrkobesökare från olika 

kristna grupperingar ser Bibeln. Framförallt har studien bidragit till ett innovativa sätt att få fånga 

information om bibeltolkning, exemplevis när man visade en bibeltext (Mark 9:14-29) för 

kyrkobesökare och de fick svara på vilken del av berättelsen de trodde hade faktiskt hänt.  Det vore 7

intressant att spinna vidare på denna metoden för framtida studier inom forskningsområdet.  

År 1567 publicerade Matthias Flacius Illyricus, en luthersk teolog, boken Clavis scriptuae sacrae 

som innehöll ett flertal principer för bibeltolkning. Tack vare hans principer ser många Matthias 

Flacius Illyricus som en av grundarna för hermeneutiken. I modern tid har hermeneutiker utvecklats 

till mer än teologi och spelar idag en viktig roll inom många områden. Teologisk hermeneutik är ett 

växande intresseområde och den hermeneutiska relationen mellan Bibeln och kyrkan undersöks 

konstant på nya sätt.   8

Den amerikanska teologen John Howard Yoder är en av de tänkare som valde att fokusera på 

relationen mellan biblisk hermeneutik och den kristna kyrkan. Yoder var känd för att inte vilja 

använda sig av en förutbestämd metod för att tolka Bibeln, men det finns vissa principer Yoder 

tycks tillämpa när det kommer till bibeltolkning. Dessa principer kan delas upp i en auktoritativ 

princip, en exegetisk princip, en tillämpningsprincip och en kyrklig princip.   9

Den första principen indikerar att Yoder förstår de bibliska skrifterna som auktoritativa. Yoder anser 

att både Bibeln och Kristus är uppenbarelser, och att Skriftens centrum är Jesu liv, död och 

uppståndelse. Den andra principen indikerar att Yoder anser att en text måste förstås på sina egna 

villkor, man måste fråga vad författarna ville uttrycka i hans eller hennes egen kontext. Varje biblisk 

författare, precis som vilken historiker som helst, försökte klargöra betydelsen av vissa historiska 

händelser, som han eller hon bäst kunde förklara dem för andra som levde på samma tid och plats 

som han/hon själv gjorde.   10

 Wright, 2008, s.345. 7

 Nikolajsen, Jeppe Bach. ”The Formative Power of Scripture. The Church as a Hermeneutical Community”, 8

European Journal of Theology, 27:2 (2018), s.130.

 Nikolajsen, 2018, s.133,9

 Nikolajsen, 2018, s.134.10
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Den tredje principen klargör att Yoder ville tolka verkligheten i bakgrund mot Bibelns 

världsåskådning. Han menar att när man har kommit fram till vilket budskap författaren ville 

förmedla så är det budskapet även viktigt för kristna idag. För Yoder innebär att när något är tydligt 

i Bibeln finns det ingen anledning för att utsätta den för modern hermeneutik.  Den fjärde 11

principen signalerar Yoders tro på att Bibeln borde läsas inom den kristna traditionen. Yoder anser 

således inte att tolkningen av Bibeln bör ske utanför kyrkan, då detta kan leda till misstolkningar av 

Guds budskap. Han argumenterar för att det var på detta sättet, inom kyrkan, som författarna till 

Nya Testamentet föreställde sig att deras skrifter skulle läsas.   12

Bevisligen finns det ett intresse för studier om tolkning av bibliska skrifter, och det finns många 

olika sätt att tolka Bibeln på. Men som den engelska teologen Tom Wright en gång förklarade; trots 

att den kristna kyrkan inte kan leva utan de bibliska skrifterna, finner man sällan en välutvecklad 

förståelse för hur kyrkan ska förhålla sig till just dessa skrifter.  13

1.4 Teoretiska begrepp  
För att bättre förstå hur kristna församlingar väljer att tolka Bibeln kommer denna rapport använda 

sig av två teoretiska begrepp. De teoretiska begrepp den här rapporten valt att fokusera på är biblisk 

hermeneutik och uppenbarelsen.  

Biblisk hermeneutik kan förstås som tolkningen av Bibelns olika böcker. Ursprungligen utvecklades 

hermeneutik som en disciplin inom de områden som behandlade tolkningen av kanoniska texter, det 

vill säga texter som innehåller auktoritativ betydelse som helig. Hermeneutikens regler har varit 

särskilt viktiga vid tolkningen av mer tvetydiga texter i Bibeln. Några av de mest inflytelserika 

avhandlingarna i detta avseende kommer från St. Augustinus av Hippos De Doctrina Christiana 

(427) och Philipp Melanchthons retorik (1519).   14

 Nikolajsen, 2018, s.134.11

 Nikolajsen, 2018, s.134.12

 Nikolajsen, 2018, s.131.13

 Grondin, Jean, ”Hermeneutics”, New Dictionary of the History of Ideas, vol 3. (Detroit, USA: Charles 14

Scribner’s Sons, 2005), s.982. 
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Eftersom de flesta av dessa regler för hermeneutik hade att göra med språkets karaktär lånade de 

stora tänkarna i den hermeneutiska tradition sina riktlinjer från den då fortfarande livliga traditionen 

av retorik. Exempelvis fanns kravet att tvetydiga texter skulle förstås inom dess kontext, en regel 

som senare gav upphov till begreppet ”hermeneutisk cirkel”. Den ”hermeneutiska cirkeln” menar 

att delar av en text ska bli förstådd utifrån hela kontexten texten befinner sig i, det vill säga hela 

boken och dess avsikt, av en litterär genre och av författarens arbete och liv.  Vissa anser, som John 15

Howard Yoder, att Bibeln måste tolkas på sina egna villkor, att det är viktigt att försöka förstå vad 

författaren ville uttrycka, och att det han eller hon försökte klargöra gjorde han/hon på bästa möjliga 

sätt för att människorna som levde på samma tid och plats också skulle förstå textens budskap. 

Uppenbarelsen är grundläggande i stort sätt varje religion som på ett eller annat sätt kommer från 

någon gudomlighet.  Uppenbarelsen är den gudomliga kommunikationen till människan. I Bibeln 16

bygger författarna till Nya Testamentet på Gamla Testamentes förståelse av uppenbarelsen, och i 

Nya Testamentet ses uppenbarelsen som kommunikationen från Gud genom Jesus Kristus. På så 

sätt kommer kommunikationen från Gud genom Jesus, och därmed genom de berättelser om Jesus 

som återfinns i Bibeln. Detta är ett argument till varför en del kristna anser att man bör tolka Bibeln 

som Guds bokstavliga ord, eftersom Gud kommunicerade men människan genom hans son, och vår 

närmaste kontakt med Jesus idag är genom Bibeln. Denna kommunikationen från Gud genom Jesus 

Kristus till människan ses som den slutgiltiga och oöverträffliga självuppgörelsen av Gud i 

historien.  

Uppenbarelsen betyder avtäckandet av den gudomliga planen genom vilken Gud försonar 

mänskligheten igenom Kristus. Gud är den verkligt aktiva i uppenbarelse processen. Jesus födelse 

av jungfru Maria, hans död på korset, hans uppståndelse från de dödas rik till himlen, är 

uppfyllandet av den dolda planen. I planen är det Kristus själv som är det som uppenbarats.  Inom 17

de flesta religioner är det vanligtvis i en helig skrift uppenbarelsen förmedlas. Inom kristendomen är 

denna heliga skrift Bibeln. Uppenbarelsen i det här avseendet handlar om hur man tolkar Bibeln 

som en kommunikation mellan människan och Gud. John Howard Yoder är ett exempel på någon 

som såg Bibeln som en del av uppenbarelsen, och han ansåg därför att Bibeln hade en särskilt 

 Grondin, 2005, s.983. 15

 Deninger, Johannes, ”Revelation”, Encyclopedia of Religion, vol. 11, 2ed (Detorit, USA: Macmillan 16

Reference USA, 2005), s.7773.

 Deninger, 2005, s.7776.17
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auktoritet. Hur kristna kyrkor ser på Bibeln i som en del av uppenbarelsen avslöjar om de ser Bibeln 

som Guds ord eller ej.  

1.5 Metod  
Denna studie använder en kvalitativ innehållsanalys som metod, en textbaserad metod som används 

för att undersöka texter som är allmängiltiga. En kvalitativ innehållsanalys kan beskrivas som en 

metod lämpad för att systematiskt beskriva innebörden av kvalitativ data, genom att kategorisera 

delar av ett material med användning av ett kodschema.  Eftersom studien bygger på församlingars 18

hemsidor, framstod en textbaserad innehållsanalys som ett passande metodval som erbjuder medel 

för att kunna undersöka innehållet bland hemsidorna. Fortsättningsvis passade innehållsanalys som 

metod för att systematiskt kategorisera och identifiera mönster bland hemsidorna, det vill säga vissa 

ord, uttryck eller termer som kan användas för att tolka hemsidornas innehåll.  Innehållsanalys 19

lämpar sig även för jämförelse av församlingarnas hemsidor, för att se hur olika församlingar 

uttrycker sin bibelsyn.  

Denna studie syftar till att undersöka hur församlingarnas hemsidor uttrycker sin bibelsyn. Därför är 

det intressant att se hur deras bibelsyn framställs, och i vilken mån bibelsynen värderas som mer 

bokstavlig eller symbolisk. Vidare är det intressant att undersöka om det finns någon skillnad bland 

församlingarnas hemsidor. Ett sätt att ta reda på detta är att undersöka förekomsten av bokstavliga 

eller symboliska påståenden om Bibeln på församlingarnas hemsidor. För att kunna gör detta 

användes ett kodschema. Det innebär att de valda texterna, de så kallade analysenheterna, från 

församlingarnas hemsidor kodas manuellt, för att undersöka förekomsten av bokstavliga eller 

symboliska påståenden om Bibeln. 

Eftersom metoden för denna studien är en kvalitativ innehållsanalys används öppna frågor och utgår 

därför inte utifrån bestämda enheter som ska räknas, som vid en kvantitativ innehållsanalys.  20

Istället används manuell kodning med mer komplexa kodningsenheter än ord, som uttryck för idéer 

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red). Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig 18

text- och diskursanalys. (Lund, Sverige: Studentlitteratur, 2012), s.27.

 Bergström & Boréus 2012, s.26.19

 Bergström & Boréus 2012, s.31.20
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och tankar och hur något framställs. Det som räknas i denna studie, kodningsenheterna, är uttryck 

för bokstavliga eller symboliska påståenden om Bibeln. Detta kodas i fyra olika variabler: 

• Bibelns vetenskap (BV) 

• Bibelns inspiration (BI) 

• Mänskliga förutsättningar (MF) 

• Bibelns oriktighet (BO) 

De textenheter som behandlas i analysen kom att kallas för analysenhet, det vill säga utdrag från 

församlingarnas hemsidor där framställningar av församlingens bibelsyn fanns. Det är i dessa 

analysenheter kodningen görs. Analysenheterna har valts ut genom att använda söknings-orden 

’bibel’, ’tolk’, ’skrift’, ’evangeliet’, ’evangelium’ under varje rubrik på församlingarnas hemsidor. 

Detta gjordes genom att använda webbläsaren Google Chromes sökfunktion. I de fallen 

sökfunktionen inte fungerade, som vid in-skannade texter, undersöktes texterna manuellt. En del 

hemsidor hade en egen sökfunktion och då användes samma sökord där. Därefter valdes 

analysenheter som innehöll relevant information om församlingarnas bibelsyn. De analysenheter 

som har valts i den här undersökningen kom från texter som exemplevis församlingens stadgar, 

riktlinjer, predikningar, ”Vår tro”, ”Om oss”, ”Frågor och svar”- i stort sätt vilka texter som helst 

från hemsidan så länge de innehöll relevant information om församlingens bibelsyn.  

Efter varje analysenhet har kodats kommer poängen sammanställas för att se vilket de fyra 

påståendena om bibeltolkning som nämns i inledningen relaterar till vilken hemsida, och därmed till 

vilken kristen inriktning. Varje kodningsenhet relaterar nämligen till ett av de fyra påståenden om 

bibelsyn som finns i frågeställningarna. BV talar för A. The Bible is God’s Word and all it says is 

true. BI talar för B. The Bible was written by people inspired by God, but it contains som human 

errors. MF talar för talar för C. The Bible is a good book because it was written by wise people, but 

God had nothing to do with it. BO talar för D. The Bible was written by people who lived so long 

ago that it is worth very little today.  21

I resultatet kommer hemsidornas bibelsyn värderas utefter de fyra kodningsenheterna ovan. Det 

betyder på varje hemsida kommer analyseras utefter de fyra kodningsenheterna, för att se om de 

 Possamai, 2009, s.121.21
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innehåller några av de uttryck som kan förknippas med respektive kodningsenhet. Därefter kommer 

varje analysenhet värderas med poäng. Analysenheter som uttrycker en tydlig bibelsyn får 1 poäng. 

Analysenheter som mycket starkt uttrycker en bibelsyn får 2 poäng, en mycket stark bibelsyn kan 

exempelvis vara att man ger ett konkret exempel på vad man tror/inte tror på. En del analysenheter 

kan komma att få ett 0 värde, då bibelsynen uttrycks för vagt för att kunna få poäng. 

Analysenheterna kan även få poäng i flera kategorier samtidigt. Ett exempel på en kodad 

analysenhet skulle kunna se ut på följande sätt: 

  

 Bibeln är en bra bok som innehåller flera böcker skrivna av olika visa människor. Däremot skrevs  

 Bibel för längesedan, vilket betyder att världen har anmärkningsvärt ändrats från den tiden då bibel- 
 böckerna skrevs. Det gör att den knappt är relevant för de situationer dagens kristna står inför.  

Exemplet ovan är påhittat för att demonstrera hur en kodning går till. Exemplet ovan skulle kodas 

både som MF (Mänskliga förutsättningar) då man poängterar att Bibeln skrevs av människor, och 

BO (Bibelns oriktighet) eftersom man i exemplet förklarar att Bibel inte är lika relevant i dagsläget. 

Således skulle resultatet bli 1 poäng till MF och 1 poäng till BO.  

Vid användning av kodscheman är det viktigt att vara konsekvent. För att försäkra att analysen av 

församlingarnas hemsidor blir konsekvent kommer en dubbelkodning att göras i syfte att kontrollera 

intrasubjektiviteten, det vill säga överensstämmelsen mellan den egna kodningen av samma 

material vid olika tillfällen. Det innebär att delar av materialet kodas om och jämförs med resultatet 

från den första kodningsomgången.  Detta kom att göras för att säkerhetskälla resultatets validitet. 22

Ett sätt att genomföra en dubbelkodning är att använda något program för kvalitativ dataanalys 

(Qualitative Data Analysis, QDA).  Men pågrund av studiens mindre omfattning och den 23

tillgängliga tiden är detta inte möjligt, då det är tidskrävande att lära sig koda i ett sådant program, 

tid som i det här tillfället inte finns. 

1.6 Material och avgränsningar  
Svenska kyrkan och romersk-katolska kyrkan i Sverige har många församlingar. På grund av 

omfånget av denna rapport har fem församlingars hemsidor valts ut. Vissa sidor valdes bort 

eftersom de inte innehöll tillräckligt med information om församlingens bibelsyn. De församlings-

 Bergström & Boréus 2012, s.31.22

 Bergström & Boréus 2012, s.33.23
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hemsidor som har valts ut valdes på basis att de innehåller information om församlingens bibelsyn. 

Hemsidorna är följande:  

Källmaterialet (församlingarnas hemsidor) har erbjudit både innehållsrik och nästa innehållslös 

information om församlingarnas bibelsyner. Det var enklare att hitta information om bibelsyner på 

församlingars hemsidor som hade en egen prägel på deras tro, exempelvis Evangeliska 

fosterlandsstiftelsen (EFS) från Svenska kyrkan. I vissa fall länkade några församlingars hemsidor 

till andra existerande hemsidor, som exempelvis S:t Thomas av Aquinos församling som länkade till 

www.katolskakyrkan.se. I de fallen utgick jag från att församlingarna delar samma uppfattning i 

frågan om bibelsyn. En del delar av källmaterialet har varit svårtolkat, andra lättare. Tack vare 

användningen av en fungerande metod med kodningar underlättades tolkningsarbetet. 

På församlingarnas hemsidor nämndes Bibeln relativt ofta. Det var däremot inte alla gånger 

församlingarnas bibelsyn nämndes i de fallen. I den här rapporten har endast delar från 

församlingarnas hemsidor som nämner bibelsyn och/eller bibeltolkning valts ut. I och med att 

analysenheterna valts ut manuellt finns det en möjlighet att mänskliga ögon kan ha missat någon 

text som beskriver församlingarnas bibelsyn. Det vill säga att denna rapporten reserverar 

möjligheten att kanske inte allt som finns på församlingarnas hemsida om deras bibelsyn tas upp i 

rapporten, men ett försök att undvika sådana misstag har gjorts. Materialet i sig ställer vissa 

svårigheter, då vissa hemsidor är uppdaterade senare än tidigare. Trots rapportens svårigheter finns 

det fortfarande ett intresse för att kartlägga de två kristna inriktningarnas bibelsyn och denna studien 

erbjuder ett första försök till detta. 

Svenska kyrkans församlingar  

Svenska kyrkan Romersk-katolska kyrkan 

www.svenskakyrkan.se www.katolskakyrkan.se 

www.kyrkligfornyelse.org www.ssthomas.se 

www.kyrkligsamling.se www.sanktaeugenia.se

www.efs.nu www.mariamagdalenas.se 

www.lundsdomkyrka.se www.varfralsare.se 
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Svenska kyrkan är det mest etablerade trossamfundet i Sverige med 1355 församlingar runt om i 

landet.  Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk folkkyrka. Svenska kyrkan var under medeltiden 24

en del av den romersk-katolska kyrkan och stod under påvens ledning. Efter reformation på 1500-

talet började en självständig svensk kyrka formas med en evangelisk-luthersk bekännelse. År 1593 

antogs den Svenska kyrkans lutherska bekännelse i Uppsala.  25

arbetsgemenskapen kyrklig förnyelse (aKF) beskriver sig själva som en idérörelse inom Svenska 

kyrkan som arbetar för en förnyelse av kyrkans liv i en allmänkyrklig och katolsk anda. Deras 

vision är en kyrka där söndags högmässa är centrum och där sakramenten används regelbundet.  26

En annan församling inom Svenska kyrkan som den här rapporten har valt att undersöka är Kyrklig 

Samling. Kyrklig samling eftersträvar att fungera som en församling som arbetar för att det enda 

rättesnöret inom kyrkan ska vara Bibeln och bekännelseskrifterna.   27

Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) är en evangelisk-luthersk missionsrörelse inom Svenska 

kyrkan. EFS uttrycker starkt att evangeliet är det mest centrala för kristendomen. EFS betonar även 

en personlig tro på Jesus Kristus och en fördjupning i Bibeln.  Lunds domkyrkoförsamling är en 28

den sista församlingen inom Svenska kyrka som den här undersökning ska analysera. Genom Guds 

ord och sakrament vill församlingen få människor bli en del av Guds nåd och hjälpa människor 

betrakta världen utifrån den kristna bekännelsen att Jesus är Herren.  29

Romersk-katolska kyrkans församlingar  

Katolska kyrkan är ett av världens största samfund och även ett av de största samfunden i Sverige. 

Inom Stockholms Katolska Stift finns det 44 församlingar spridda runtom i landet. Katolska kyrkan 

 Statistik, Svenska kyrkan, 2019-05-13, www.svenskakyrkan.se (hämtad 2019-05-17).24

 Svenska kyrkans historik, Svenska kyrkan, 2019-05-09, www.svenskakyrkan.se  (hämtad 2019-05-17).25

 Vad är aKF?, arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse, 2015-09-05 www.kyrkligfornyelse.se (hämtad 26

2019-05-17).

 Om Kyrklig samling, Kyrklig samling, u.å.,  www.kyrkligsamling.se (hämtad 2019-05-17). 27

 Vad vi tror på, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, u.å., www.efs.nu (hämtad 2019-05-19).28

 Församlingens målsättning, Lunds domkyrkoförsamling, u.å., www.lundsdomkyrka.se (hämtad 29

2019-05-19). 
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i Sverige har cirka 122 000 medlemmar.  Sankt Thomas av Aquino församling i Lund är en del av 30

den romersk-katolska kyrkan och Stockholms katolska stift. Församlingen beskriver sig själva 

återspegla den katolska kyrkans karaktär, då de håller i heliga mässor och andra aktiviter allt i sann 

katolsk anda.  31

St:a Eugenia är den äldsta katolska församlingen i Sverige sedan reformationen kom till Sverige på 

1500-talet. St:a Eugenias församling finns i Stockholms innerstad och har cirka 10 100 

medlemmar.  En annan församling från den romersk-katolska kyrkan är S:ta Maria Magdalena som 32

finns på Hisingen i Göteborg. S:ta Maria Magdalena har varit en självständig församling sedan 

2005, men är fortfarande en del av den Katolska kyrkan i Sverige. Församlingen arbetar för att 

sprida nyheten om Jesus uppståndelse kraft, och hjälpa människor komma i kontakt med Jesus.  33

Vår Frälsares församling är en romersk-katolsk församling i Malmö. Församlingen grundades 1870 

och beräknas idag ha cirka 7500 medlemmar. Vår Frälsares församling säger sig själva ha bevarat 

Jesu lära hel och fullständig ”katolsk” i dess andra betydelse.  34

 Katolska kyrkan i Sverige, Stockholms Katolska Stift, u.å., www.katolskakyrkan.se (hämtad 2019-05-19).30

 Församlingen, S:t Thomas av Aquino, u.å., www.stthomas.se (hämtad 2019-05-19). 31

 Vår församling, S:ta Eugenia, u.å., www.sanktaeugenia.se  (hämtad 2019-05-19).32

 Välkommen till S:ta Maria Magdalena, S:ta Maria Magdalena, 2009-02-28, www.mariamagdalenas.se 33

(hämtad 2019-05-19).

 Välkommen, Vår Frälsare, u.å., www.varfralsare.se (hämtad 2019-05-18). 34
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2. Resultat 
Resultatet är indelat i två avsnitt där varje församling diskuteras utifrån den information som 

hämtats från respektive hemsida. I varje avsnitt diskuteras analysenheter från hemsidorna och kodas 

enligt kodning-schemat som finns i metoden.  

  

2.1. Svenska kyrkan: Svenska kyrkan  
Analysenhet 1 - ”Bibeln” 

Under rubriken ”Bibeln” på Svenska kyrkans hemsida förklaras Bibeln som böcker skrivna av olika 

mänskliga författare och i olika tider, från cirka 900 f.v.t. till cirka 100 e.v.t. Vidare förklaras att de 

olika författarna till Bibeln hade olika världsbilder och trosföreställningar, samt att de levde i olika 

kulturer. Under samma rubrik har man skrivit att vissa fenomen som återfinns i Bibeln, som 

exempelvis åska eller en sjukdom, förklaras på ett sätt som inte är trovärdigt för oss människor 

idag.   35

Här visar Svenska kyrkan tydligt att de anser att Bibeln var skriven av människor som levde för 

länge sedan. Man visar även att vissa händelser som skildras i Bibeln inte kan tydas bokstavligen, 

att en del av det som skildras i Bibeln inte kan anses vara tillförlitligt för kristna idag. I den här 

analysenheten återfinns ord som talar för en symbolisk tolkning av bibeln, genom att uttryck som 

”olika författare”, ”olika tider”, ”inte är trovärdigt” används. Ingenstans nämns att Bibeln skulle 

komma från Gud. Därför kodas denna analysenhet som BO (1 poäng till BO) och MF (1 poäng till 

MF) då det tydligt uttrycks att det är människor som har skrivit Bibeln och att en del av det som står 

i Bibeln inte är tillförlitligt. 

Analysenhet 2 - ”Bibeln”  

Under samma rubrik skriver man att tolkning är oundvikligt vid läsning av Bibeln. Man skriver att 

de texter som finns i Bibeln handlar om människor som försöker förstå meningen med livet, frågor 

som dagens kristna även ställs framför, men att världen vi lever i idag skiljer sig från när texterna 

skrevs. Vidare har man skrivit ”För många som väljer att reflektera kan det bli svårt att säga att 

Bibeln helt och hållet består av sanningar som går att tillämpa i dag.”.  Här tar Svenska kyrkan ett 36

 Bibeln, Svenska kyrkan, 2018-09-05, www.svenskakyrkan.se (hämtad 2019-05-13).35

 Bibeln, Svenska kyrkan, 2018-09-05, www.svenskakyrkan.se (hämtad 2019-05-13).36
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avstånd från en bokstavlig tolkning av Bibeln. I den här analysenheten återfinns uttryck som talar 

återigen för en mer symbolisk tolkning, genom att poängtera svårigheterna med en bokstavlig 

Bibeln. Därför kodas denna analysenhet som BO (1 poäng till BO).  

Analysenhet  3 - ”Hur väljer en kristen ut vad som är symboliskt i Bibeln och vad man ska 

tro på bokstavligen?” 

OMG - Oh My God, är en del av www.svenskakyrkan.se där frågor och svar ställs om kristen tro 

och Svenska kyrkan ur ett svenskkyrkligt perspektiv. På hemsida förklaras att det är i regel anställda 

på kyrkokansliet i Uppsala som svarar på frågorna. Stundvis svarar även präster och andra experter 

på olika ämnen som rör Svenska kyrkan och kristen tro.   37

Under rubriken ”Hur väljer en kristen ut vad som är symboliskt i Bibeln och vad man ska tro på 

bokstavligen?” svarar man att det är viktigt att komma ihåg att Bibeln är skriven av många 

människor för längesedan. Fortsättningsvis förklaras även att en del människor väljer att tolka allt i 

Bibeln som bokstavligt sant, men att dessa människor stöter på problem när de väl granska Bibelns 

texter, eftersom ”en hel del saker är ganska knepiga”.  Här avfärdar Svenska kyrkan en bokstavlig 38

tolkning av Bibel. Ingenstans nämns att Bibeln skulle komma från Gud. Genom att använda uttryck 

som ”skriven av människor”, ”längesedan”, ”problem”, ”knepiga” kodas denna analysenhet som 

både BO (1 poäng till BO) och MF (1 poäng till MF). 

Analysenhet 4 - ”Ska bibeln bara tolkas symboliskt?” 

Under denna rubriken beskrivs tolkning som något som sker varje gång man läser och att om en 

tolkning är symbolisk eller inte beror på vilken slags text man läser.  Här menar man att en lagtext 39

inte tolkas symboliskt, och att poesi inte tolkas bildligt. Fortsättningsvis skriver man i texten att 

Bibeln består av både lagtexter och poesi, och dessa texter bör läsas på olika sätt. Eftersom denna 

analysenheten utgör en för vag bibelsyn tilldelas den 0 poäng.  

Analysenhet 5 - ”Finns det flera sätt att tolka historien om när Jesus gick på vattnet?” 

 Oh my God, Svenska kyrkan, 2016-04-13, www.svenskakyrkan.se  (hämtad 2019-05-13).37

 Hur väljer en kristen ut vad som är symbolsikt i Bibeln och vad man ska tro på bokstavligen?, Svenska 38

kyrkan, u.å., www.omg.svenskakyrkan.se (hämtad 2019-05-13).

 Ska bibeln bara tolkas symboliskt?, Svenska kyrkan, u.å., www.omg.svenskakyrkan.se (hämtad 39

2019-05.13.
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Under denna rubriken förklarar en präst från Svenska kyrkan hur en av de mest kända berättelserna 

om Jesus bör tolkas. Prästen förklarar att i Gamla testamentet betraktas vatten som en makt som 

förstör och något som är kaotiskt.   40

 När Jesus går på vattnet är det ett tecken på att bara han kan trampa, eller gå, på ondskan. När han  
 och lärjungarna är ute på sjön en gång och Jesus gör så att stormen lugnas, handlar det också om att  
 Jesus vänder det som är kaos till lugn.  41

I den här förklaringen om Jesus gång på vattnet avfärdas en bokstavlig tolkning. Beskrivningen av 

när Jesus gick på vattnet förklaras som en symbolik, att besegrandet över kaoset var endast något 

Jesus kunde göra. Här uttrycker Svenska kyrkan starkt en symbolisk tolkning av Bibeln, vilket leder 

till att denna analysenhet kodas som BO (2 poäng till BO).  

2.2 Svenska kyrkan: Kyrklig Samling 
Analysenhet 6 - ”Biblisk sexualteologi och äktenskapssyn I” 

Under denna rubriken diskuterar Bengt Holmberg, präst i Svenska kyrkan och professor. em. i Nya 

testamentets exegetik vid Lunds universitet, biblisk sexualteologi och äktenskapssyn. Denna texten 

av Holmberg återfinns på Kyrklig samlings hemsida. I texten skriver Holmberg att Bibeln inte är en 

lagbok, och att det är därför orimligt att hävda att allt som inte är tillåtet i Bibel är förbjudet. Vidare 

skriver Holmberg att Bibeln varken kan eller ska användas för juridisk detaljstyrning.   42

Detta sätt att tala om Bibeln, genom att använda uttryck som ”ingen lagbok”, ”orimlig”, avfärdar 

tanken om att Bibeln ska tolkas bokstavligt och att allt som står i Bibeln är sant. Därför kodas denna 

analysenheten som BO (1 poäng till BO).  

2.3 Svenska kyrkan: arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse 
Analysenhet 7 - ”Att tolka texter, om att finna en grund för vårt moraliska beslut” 

 Finns det flera sätt att tolka historien om när Jesus gick på vattnet?, Svenska kyrkan, u.å., 40

www.omg.svenskakyrkan.se (hämtad 2019-05-13).

 Ibid.41

 Prof em. Bengt Holmberg: Biblisk sexualteologi och äktenskapssyn, SPT 2010 nr 6, Kyrklig samling, 42

2010, www.kyrkligsamling.se (hämtad 2019-05-14), s.173.
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Under den här rubriken förklaras bibeltolkning som något som är beroende av vilka glasögon det är 

som närmar sig Bibeltexterna.  Utöver den meningen erbjuds ingen vidare utvecklad bibelsyn. 43

Eftersom yttrandet om tolkning är såpass vagt, leder det till att den här analysenheten värderas till 0 

poäng.  

Analysenhet 8 - ”Helig, helig, helig”  

Under denna rubrik som finns på aKFs hemsida beskrivs Bibelns budskap om Jesus och hans 

undervisning komma direkt från Gud, och därför kan man säga att Bibeln ger oss ”Guds heliga 

ord”, menar aKF.  Vidare i texten beskrivs hur Paulus understryker att det inte enbart finns 44

människoord i Bibeln, utan att de är också bärare av Guds budskap till människan. Fortsättningsvis 

hänvisar aKF till 2 Tim 3:16 ”Varje bok i skriften är inspirerad av Gud”.  aKF uppmanar att man 45

ska lyssna till det heliga evangeliet, eftersom det kommer från Gud som är helighetens källa.   46

I den här analysenheten finns tydliga framställningar att Bibeln är inspirerad av Gud. I den här 

analysenheten återfinns ord som talar för Bibelns inspiration, genom att använda uttryck som 

”människoord”, ”Guds heliga ord”, ”Guds budskap”, ”Inspirerad av Gud”. Därför kodas denna 

analysenhet som BI (1 poäng till BI) då det tydligt uttrycks att Bibel innehåller människoord och 

inspirerade ord av Gud.  

2.4 Svenska kyrkan: Evangeliska fosterlandsstiftelsen  
Analysenhet 9 - ”Guds räddningsplan”  

Under den här rubriken skriver man på EFS hemsida att Bibeln är Guds ord till människan och 

grunden för den kristna tron. Hemsideskribenten uttrycker att det är genom Bibeln man lär känna 

det viktigaste i Guds vilja och evangeliet betonas starkt.  I den här analysenheten är det framförallt 47

”Bibeln är Guds ord” som är det intressanta. Här finns en tydlig framställning att Bibeln är direkt 

 Att tolka texterna, om att finna en grund för vårt moraliska beslut, arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse, 43

2011-02-25, www.kyrkligfornyelse.org (hämtad 2019-05-14). 

 Helig, helig helig, arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse, 2011-02-25, www.kyrkligfornyelse.org  (hämtad 44

2019-05-14). 

 Ibid.45

 Ibid.46

 Guds räddningsplan, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, u.å., www.efs.nu (hämtad 2019-05-15). 47
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inspirerad av Guds ord. Därför kodas denna analysenhet som BV (1 poäng till BV) då det finns 

tydliga framställningar om att Bibeln är Guds direkta ord.  

Analysenhet 10 - ”Med Bibeln som grund” 

På EFS hemsida finns ett samlat dokument med EFS riktlinjer. I dessa riktlinjer beskrivs Bibeln 

som den enda norm mot vilken alla läror ska prövas, och att en läras bibliska stöd är avgörande för 

dess riktighet. Vidare beskrivs även Bibelns budskap som den yttersta auktoriteten i alla centrala 

tros-och livsfrågor. Längre ner under samma rubrik klargörs att luthersk teologi bygger på att 

Bibeln har ett centrum utifrån vilket alla dess utsagor ska tolkas, struktureras och förstås, samt att 

detta centrum utgörs av Jesus. Avslutningsvis redogörs att EFS arbete bygger på Bibeln och dess 

budskap om Guds verk som Fader, Son och Ande.  48

I den här analysenheten framställs Bibeln tydligt som en auktoritetskälla. Framförallt blir detta 

tydligt när man skriver att alla lärors riktighet är beroende av ett bibliska stöd. I den här 

analysenheten finns även en tydlig koppling mellan Bibeln och det gudomliga, att Bibelns budskap 

kommer från Gud. Ingenstans nämns mänsklig påverkan på Bibeln. Därför kodas denna analysenhet 

som BV (1 poäng till BV) då det klart tydliggörs att Bibelns budskap kommer från Gud, och är 

således Guds ord.   

2.5 Svenska kyrkan: Lunds domkyrkoförsamling  
Lunds domkyrkoförsamling var återhållsamma med information om deras bibelsyn på deras 

hemsida www.lundsdomkyrka.se. Bilden av Svenska kyrkans bibelsyn blir vinklad i situationer som 

denna med Lunds domkyrkoförsamling, eftersom en del församlingar inte uttrycker någon egen 

bibelsyn utan hänvisar direkt till www.svenskakyrkan.se.  

Analysenhet 11 - ”Kyrkans tro” 

Under den här rubriken på Lunds domkyrkoförsamlings hemsida beskrivs kyrkans tro. I texten 

uttrycks att evangeliet är centrum i Svenska kyrkan. Evangeliet, som betyder ”glatt budskap”, 

åsyftar ofta till det kristna budskapet i Bibelns evangelium. I den här texten tolkas textens 

användande av ”evangeliet” som Bibeln. Detta tolkandet av ”evangeliet” som Bibeln får även 

bevisning längre ner under samma rubrik. Där förklaras det att varje människa bör ha tillgång till 

 EFS riktlinjer, Evangeliska forsterlandsstiftelsen, 2012-05-19, www.efs.nu (hämtad 2019-05-15), s.15.48

!17

http://www.svenskakyrkan.se
http://www.efs.nu/wp-content/uploads/2015/10/EFS-riktlinjer-2015_webb.pdf


evangeliet och att den tanken uppkom från Martin Luther när han kämpade för att varje människa 

ska ha tillgång till Bibeln på sitt språk.  Längst ner under samma rubrik länkar Lunds 49

domkyrkoförsamling till Svenska kyrkans hemsida. Eftersom Lunds domkyrkoförsamling länkar till 

svenskakyrkan.se i frågan om kyrkans tro utgår jag från att de delar samma uppfattning om 

bibeltolkning.  

I den här analysenheten uttrycker Lunds domkyrkoförsamling att Bibeln är kyrkans centrum. Dock 

är detta inte tillräckligt informativt för att denna analysenheten ska kodas. Eftersom yttrandet inte är 

specifikt nog för att stämma in med någon av kodningarna leder det till att den här analysenheten 

värderas till 0 poäng. 

2.6 Katolska kyrkan: Stockholms katolska stift 
Analysenhet 12 - ”Är allt som står i Bibeln bokstavligt sant?” 

Om man söker efter ordet ”Bibeln” på Stockholms katolska stifts hemsida dyker en text upp som 

förklarar katolska kyrkans ställning till Bibeln. Under den här rubriken förklarar man att Bibeln är 

inspirerad av den heliga anden. Direkt därefter förklaras även att Bibeln är skriven av människor 

utifrån människans egna förutsättningar. Fortsättningsvis redogörs katolska kyrkans ståndpunkt med 

att tydliggöra att Bibeln inte är en bok i naturvetenskap, och att allt som står i Bibeln inte är 

bokstavligt sant.  I anslutning till föregående mening ges ett exempel på hur katolska kyrkan inte 50

anser att Bibeln bör tolkas bokstavligt:  

 Ta till exempel skapelseberättelsen i början av Bibelns första del, Gamla testamentet (GT), där det  
 sägs att allt skapades på sex dagar. Vi menar att det är en vacker poetisk skildring av att Gud har   
 skapat hela universum. Men vi behöver inte tro att det har gått till precis så som det står.  51

Längre ner under samma rubrik diskuteras Bibelns roll inom kyrkan. Här skriver man att alla bör 

läsa Bibeln, men att det är viktigt att tänka på att det är Kristus som är i centrum för kristendomen, 

inte Bibeln.   52

 Kyrkans tro, Lunds domkyrkoförsamling, u.å., www.lundsdomkyrka.se (hämtad 2019-05-16).49

 Är allt som står i Bibeln bokstavligt sant?, Stockholms Katolska Stift, u.å., www.katolskakyrkan.se 50

(hämtad 2019-05-20). 

 Ibid.51

 Ibid.52
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I den här analysenheten uttrycker katolska kyrkan en stark framställning av deras bibelsyn. Uttryck 

som ”inspirerad av den heliga anden”, ”inte naturvetenskap”, ”inte bokstavligen”, ”inte centrum för 

kristendomen”, gör att den här analysenheten kodas som BI (2 poäng till BI). Analysenheten kan 

inte kodas som MF, trots att det talas om mänskliga förutsättningar i texten. Eftersom det tydligt 

framgås att Bibeln är skriven av människor inspirerade av Gud ses ingen annan kodning än BI 

möjlig.  

Analysenhet 13 - ”Bibeln”  

Under den här rubriken skriver hemsideskribenten att Bibeln är en del av kyrkans tradition. Man 

betonar att Bibeln alltid bör tolkas i samklang med både den muntliga och skriftliga traditionen och 

läroämbetet. Här anser man att Bibeln ska tolkas i relation till kyrkans samlade erfarenhet av vem 

Gud är och vad han vill.  Utöver den här förklaring erbjuds ingen vidare utvecklad bibelsyn. 53

Eftersom yttrandet inte är specifikt nog för att stämma in på någon av kodningarna leder det till att 

den här analysenheten värderas till 0 poäng.  

Analysenhet 14 - ”Bibelkunskap och kyrkohistoria” 

I ett samlat dokument döpt ”Riktlinjer för den livslånga katekesen” publicerat på Stockholms 

katolska stifts hemsida finner man bland annat information om katolska kyrkans bibelsyn. I 

dokumentet finns ett kapitel med läroplaner för trosundervisning för barn och ungdomar. I dessa 

läroplaner finns information om bibelkunskap för olika åldersgrupper. Under rubriken 

”Bibelkunskap och kyrkohistoria” för barn 7-9 år skrivs det tydligt att den kunskapen som ska 

förmedlas om Bibeln är att Bibeln är Guds ord och Gud talar till oss idag genom Bibelns berättelser. 

Det står även tydligt att Bibeln inte ska läsas bokstavligt, utan med ledning av den heliga Ande, 

Kyrkans tradition och läroämbetet.   54

Lite längre ner i samma dokument kommer läroplanen för nästa åldersgrupp 10-12 år. Under 

rubriken ”Bibelkunskap och kyrkohistoria” skriver man att nya testamentet skrevs efter Jesus död 

 Bibeln, Stockholms Katolska Stift, u.å., www.katolskakyrkan.se (hämtad 2019-05-20).53

 Ge som gåva vad ni har fått som gåva: Riktlinjer för katekesen i Stockholms Katolska Stift, Stockholms 54

Katolska Stift, 2009, www.katolskakyrkan.se (hämtad 2019-05-20), s.57.
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och att den handlar om honom. Man skriver även att gamla testamentet var den Bibel Jesus läste 

och att där finns berättelser om Israels folk och Gud.   55

I läroplanen för åldersgruppen tonåringar, konfirmander och unga vuxna står det att Bibeln 

innehåller många olika texter och att alla texter inte kan läsas och förstås på samma sätt.  Det står 56

även att kyrkan hjälper människor förstå hur Bibeln ska tolkas och att den katolska bibelsynen ska 

tas upp i undervisningen. I texten betonas även att det är Gud själv som talar till människan i Bibeln 

och därför skiljer sig Bibeln från alla andra böcker.   57

I den här analysenheten om katolska kyrkans läroplaner för bibelkunskap framställs katolska 

kyrkans bibelsyn tydligt. Eftersom starka uttryck som ”Bibeln är Guds ord”, ”Gud talar till oss 

genom Bibeln”, ”inte bokstavligt”, ”alla texter kan inte förstås på samma sätt” används i texten 

kodas den här analysenheten som BI (2 poäng till BI). Denna analysenhet ger två poäng till BI 

eftersom den starkt uttrycker katolska kyrkans bibelsyn som talar för att Bibeln är Guds ord, men att 

allt i Bibeln inte kan tolkas bokstavligt.  

2.7 Katolska kyrkan: S:t Thomas av Aquino 
Sankt Thomas av Aquinos katolska församling var sparsamma med att uttrycka sin bibelsyn på 

deras hemsida. Faktum är att församlingens hemsida innehöll inga framställningar om deras 

bibelsyn. Bland de få ställen Bibeln nämndes var i form av ”evangeliet” i en text som förklarade 

församlingens gudstjänst. I texten beskrevs de heliga ikonernas närvaro under gudstjänsten och att 

genom dessa kommer evangeliet - Guds ord och Guds bild - att ömsesidigt förklara varandra.  58

Utöver detta fanns ingen information om Bibeln. Istället länkar församling till 

www.katolskakyrka.se, vilket gör att jag utgår från att de delar samma uppfattning som Stockholms 

katolska stift i frågan om bibelsyn. Bilden av katolska kyrkans bibelsyn blir vinklad i situationer 

som denna med Thomas av Aquinos församling, eftersom vissa församlingar inte har en egen 

bibelsyn utan hänvisar direkt till www.katolskakyrkan.se. 

 Ge som gåva vad ni har fått som gåva: Riktlinjer för katekesen i Stockholms Katolska Stift, 2009, 55

www.katolskakyrkan.se, s.59.

 Ge som gåva vad ni har fått som gåva: Riktlinjer för katekesen i Stockholms Katolska Stift, 2009, 56

www.katolskakyrkan.se, s.62

 Ibid., s.62.57

 Altarskåpet Majestas Domini, S:t Thomas av Aquino, u.å., www.stthomas.se (hämtad 2019-05-21).58
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2.8 Katolska kyrkan: S:ta Eugenia 
Analysenhet 15 - ”Så här tolkar Jesus Bibeln och vill att vi ska tolka den” 

Under den här rubriken förklaras Bibeln och hur den bör tolkas. I texten skriver man att Bibeln inte 

handlar om gudsbilder utan om Gud och Guds uppenbarelse av sanningen om sig själv och 

människan. Vidare beskrivs att kyrkans förståelse av Bibeln är att varje enskild utsaga och 

beskrivning måste tolkas utifrån det totala budskapet - Jesus Kristus. Bibeln handlar alltså om Jesus, 

och han är tolkningen. I texten skriver man att med hjälp av Jesus kan man skilja sådant i Bibeln 

som är nödvändigt att alltid tro från sådant om är tidsbunden praxis; sådant som beskriver Guds 

vilja från sådant som är mer mänskliga uttryck. Längre ner under samma rubrik skriver man tillika 

att Guds lag är utan brist, hans lära är sann, hans ord är rena. Bibeln talar sanning om Gud och 

människa för att den i alla olika böcker vittnar om Jesus Kristus.   59

I den här analysenheten erkänner man att det finns delar i Bibeln som inte bör tolkas bokstavligt 

(”skilja på det som är Guds vilja från mänskliga uttryck”). Men den övergripande framställningen 

av Bibeln talar för att Bibeln bör betraktas som sann. Genom att använda uttryck som ”Guds ord är 

utan brist, sann och ren”, ”Bibeln talar sanning”, kodas denna analysenhet som BI (1 poäng till BI) 

eftersom man i texten både talar om att det finns Guds sanna ord och mänskliga brister i Bibeln. 

Analysenhet 16 - ”Guds Ord - verklighet och ingen metafor” 

Under den här rubriken beskrivs Bibeln vara Guds ord. En förklaring ges till hur man inom klassisk 

kristen tro valt att aldrig omtolka Jesus ord som återfinns i Bibeln. När Jesus säger ”ät mitt kött och 

drick mitt blod” har detta aldrig omtolkats till någon metafor, utan hans närvaro i brödet och vinet 

bekräftar hans utsaga om sin egen gudomliga natur. Längre ner under samma rubrik skriver man 

även att man vet från Bibelns första mening att när Gud talade första gången började världen 

existera, och att Guds ord påverkar på det djupaste planet.   60

 Så här tolkar Jesus Bibeln och vill att vi ska tolka den, S:ta Eugenia, 2019-01-27, www.sanktaeugenia.se 59

(hämtad 2019-05-21).

 Guds ord - en verklighet och ingen metafor, S:ta Eugenia, 2018-08-19, www.sanktaeugenia.se (hämtad 60

2019-05-21).
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I den här analysenheten betraktas Bibeln som en källa till Guds ord och Jesus gudomlighet. 

Ingenstans nämns mänsklig påverkan på Bibeln. Uttryck som ”Guds ord”, ”ingen metafor”, 

”verklighet”, ”aldrig omtolkas”, talar för en mer bokstavlig bibelsyn. Därför kodas denna 

analysenhet som BV (1 poäng till BV).  

2.9 Katolska kyrkan: St:a Maria Magdalena 
Analysenhet 17 - ”Stig upp och ät”  

Under den här rubriken, som är en predikan publicerad på församlingens hemsida skriven av 

församlingen kyrkoherde, framställs Bibeln som Guds ord. I texten skriver kyrkoherden Onuoha att 

Bibeln säger klart och tydligt att det kommer komma en domedag, och att man kan lita på detta 

eftersom Guds ord alltid står fast och håller vad det lovat. Fortsättningsvis skriver Onuoha att 

Bibeln visar att Guds ord och löften för framtiden inte är tomma ord.  I den här analysenheten 61

framställs Bibeln som Guds sanna ord, man bör betrakta Bibel som sann eftersom Gud håller vad 

han har lovat. Ingenstans nämns mänskliga påverkningar eller att man inte bör tolka Bibeln 

bokstavligt, tvärtom säger man att det kommer komma en domedag eftersom Gud sagt det. Därför 

kodas denna analysenhet som BV (1 poäng till BV).  

Analysenhet 18 - ”Inbjudan till gemenskap, Heliga Trefaldighetens Dag” 

I den här texten, som också är en predikan från Onuoha, beskrivs Bibeln bestå av treenigheten. 

Temat för denna predikan är just treenigheten och texten förklarar att Gud som treening finns 

överallt i Bibeln. I den här texten tydliggörs att varje bok och händelse i Bibeln har en stor 

betydelse, och att det krävs en förståelse av skrifterna ursprungliga språk och dess kulturella 

kontexter för att förstå innebörden i det som Bibelns texter beskriver.  Här talar man om mänskliga 62

förutsättningar som kultur och språk, vilket stämmer överens med BI; att Bibeln är inspirerad av 

Gud men innehåller några mänskliga fel. Eftersom man använder just uttryck som ”Bibeln har stor 

betydelse” och ”förstå språk och kultur” kodas denna analysenheten som BI (1 poäng till BI).  

Analysenhet 19 - ”Från Hosianna till korsfäst”  

 Stig upp och ät, St:a Maria Magdalena, 2018-08-12, www.mariamagdalenas.se (hämtad 2019-05-21).61

 Inbjudan till gemenskap, Heliga Trefaldighetens Dag, St:a Maria Magdalena, 2018-05-25, 62

www.mariamagdalenas.se (hämtad 2019-05-21). 
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I den här predikan från Onuoha nämner han diskussionen om Bibels autenticitet. I texten beskrivs 

diskussionen om Bibeln kommer från Gud eller om den enbart är en bok med människors tankar 

och visdomsord. Onuoha skriver att det finns olika uppfattningar om Bibelns ursprung och att de 

flesta håller med om att Bibeln på något sätt kommer från Gud. Andra, menar han, anser att Bibeln 

är en simpel blandning av sagor, legender, historia och regler - vilket skulle innebära att 

passionsberättelsen är påhittad. Här tar Onuoha själv ställning och tydliggör att Bibeln är mer än 

bara att gammalt litterärt verk, den är Guds inspirerande ord och hans budskap till mänskligheten.   63

I denna analysenhet används uttryck som ”Guds inspirerande ord” och ”budskap till 

mänskligheten”. Just uttrycket ”Guds inspirerande ord” tyder på att författarna till Bibelns texter har 

blivit inspirerade av Guds ord. Därför kodad den här analysenheten som BI (1 poäng till BI).  

2.10 Katolska kyrkan: Vår Frälsare 
Analysenhet 20 - ”Katolska kyrkans lära” 

Under den här rubriken beskrivs delvis församlingens sätt att se på Bibeln. I texten framgår det att 

det som kyrkan lär är helt i överensstämmelse med Bibelns ord och det som står i Bibeln bärs fram i 

kyrkans tradition och historia. Vidare i texten används ordet ”Skrift” som benämning för Bibeln. 

Texten beskriver att det inte finns någon motsättning i det som Skriften lär och det som kyrkan lär. 

Tvärtom förutsätter Skriften kyrkan eftersom den har kommit till genom och i kyrkans liv. I textens 

början skriver man även att Jesus Kristus är sann Gud och att denna sanning förkunnas i Nya 

Testamenten. Texten förklarar även kyrkans etiska hållning rättar sig efter Skriften när det gäller 

exempelvis frågor om homosexualitet.   64

I den här analysenheten är det är framförallt uttrycket ”Jesus är sann Gud och denna sanning 

förkunnas i Nya Testamentet” som är intressant. Det man kan urskilja från den här analysenheten är 

att Bibel framställs som auktoritativ, och att den på något sätt kommer från Gud. Man talar även om 

att kyrkan följer Bibelns läror och att dessa inte skiljer sig åt. Ingenstans nämns mänskliga 

påverkningar eller att Bibel skulle vara osann. Därför kodas den här analysenheten som BV (1 

poäng till BV).  

 Från Hosianna till korsfäst, S:ta Maria Magdalena, 2018-03-30, www.mariamagdalenas.se (hämtad 63

2019-05-22).

 Katolska kyrkans lära, Vår Frälsare, u.å., www.varfralsare.se (hämtad 2019-05-22). 64
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3. Diskussion  
Föreliggande rapport har haft i syfte att bidra till den vetenskapliga diskussionen om bibelsyn bland 

kristna kyrkor. Framförallt har den här rapporten valt att fokusera på kristna församlingar i Sverige 

från Svenska kyrkan och romersk-katolska kyrkan. För att lyckas med detta har rapporten utgått 

från två frågeställningar. Den första frågeställningen undersökte hur Svenska kyrkan och romersk-

katolska kyrkans församlingar framställer sin bibelsyn på sina hemsidor. Den andra frågeställningen 

syftade till att kategorisera församlingarna utifrån de fyra påståenden om bibeltolkning som 

presenterade i inledningen. 

Som svar på frågan hur Svenska kyrkans församlingar framställer deras bibelsyn kom resultatet att 

visa att församlingarna kodades mest som BO (6 poäng), därefter MF (2 poäng) BV (2 poäng), och 

sist BI (1 poäng). Det betyder att Svenska kyrkans församlingar oftare beskrev Bibeln som flera 

böcker skrivna av människor för längesedan och att allt i Bibeln inte kan tolkas bokstavligt. Det var 

sällan Bibeln framställdes som Guds ord. Detta leder till att Svenska kyrkan faller inom kategorin 

för påstående D. The Bible was written by people who lives so long ago that it is worth very little 

today. 

Som svar på frågan hur romersk-katolska kyrkans församlingar framställer deras bibelsyn kom 

resultatet att visa att analysenheterna från de fem församlingarna kodades mest som BI (7 poäng), 

därefter BV (3 poäng). Ingen av analysenheterna från romersk-katolska kyrkan kodades som MF 

eller BO. Det betyder att man oftare framställde Bibeln som Guds inspirerade ord. Det var sällan 

Bibeln framställdes som oriktig. Detta leder till att romersk-katolska kyrkan faller inom kategorin 

för påstående B. The Bible was written by people inspired by God, but it contains some human 

errors.  

Undersökningen om hur Svenska kyrkans och romersk-katolska kyrkans församlingar framställer 

sin bibelsyn på sina hemsidor upptäckte att det fanns skillnader inom både Svenska kyrkans 

församlingar och romersk-katolska kyrkans församlingars sätt att framställa Bibeln. Svenska 

kyrkans församling www.svenskakyrkan.se talade ofta om Bibeln som en samling böcker skrivna av 

många olika författare för längesedan. Där nämndes även att Bibeln inte alltid kan ses som trovärdig 

och att allt i Bibeln inte bör tolkas bokstavligt. Intressant var det faktum att i de analysenheter som 

denna rapport granskade nämnde inte www.svenskakyrkan.se någonstans att Bibeln skulle vara 
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inspirerad av Gud. Sammanfattningsvis kodades www.svenskakyrkan.se som BO (5 poäng) och 

MF (2 poäng).  

Vidare undersöktes Svenska kyrkans fyra andra församlingar. Församlingen Kyrklig Samling erbjöd 

begränsad information om deras bibelsyn, men baserat på den information som fanns kodades deras 

bibelsyn som BO (1 poäng) eftersom Bibeln i det här fallet framställdes som en mer symbolisk bok 

och ingen ”lagbok”. arbetsgemenskapen Kyrkliga Förnyelse, aKF, erbjöd två analysenheter om 

deras bibelsyn, varav en var för ospecifik för att kunna kodas. Den andra analysenheten kodades 

som BI (1 poäng) då Bibel tydligt framställdes som en bok inspirerad av Gud.  

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS, framställde Bibeln som Guds ord och därför kodades två av 

två analysenheter som som BV (2 poäng). I analysenheterna uttrycktes en tydlig tro till Bibelns 

gudomliga budskap och Bibeln framställdes som Guds direkta ord. Den sista församlingen från 

Svenska kyrkan var Lunds domkyrkoförsamling, som inte bidrog med någon egen bibelsyn utan 

länkade istället till www.svenskakyrkan.se.  

Inom den romersk-katolska kyrkan undersöktes först Stockholms katolska stift och deras hemsida 

www.katolskakyrkan.se. Stockholms katolska stift talade ofta om Bibeln som en inspiration från 

den heliga anden, men att Bibeln inte anses vara naturvetenskap och bör inte tolkas bokstavligt. 

Totalt valdes tre analysenheter från Stockholms katolska stifts hemsida, varav en av 

analysenheterna var inte tillräckligt specifik i sin bibelsyn för att kunna kodas. De övriga två 

analysenheterna kodades båda gångerna som starka uttryck för BI (4 poäng).  

Vidare undersöktes romersk-katolska kyrkans fyra andra församlingar. Församlingen S:t Thomas av 

Aquinos hemsida innehöll inga framställningar om deras bibelsyn, istället länkade de till 

www.katolskakyrkan.se. Sankta Eugenias församling erbjöd däremot en del framställningar av 

Bibeln. S:t Eugenia talade ofta om Bibeln som Guds ord, att Bibeln talar sanning, men att Bibeln 

också innehåller mänskliga brister vilket gjorde att en av de två analysenheterna kodades som BI (1 

poäng). I den andra analysenheten från Sankta Eugenias församlings hemsida beskrevs Bibeln som 

verklig, att den är Guds ord och att hans ord inte bör omtolkas. Därför kodades den analysenheten 

som BV (1 poäng).  

!25

http://www.svenskakyrkan.se
http://www.svenskakyrkan.se
http://www.katolskakyrkan.se
http://www.katolskakyrkan.se


Från Sankta Maria Magdalenas församling framställdes Bibeln som Guds sanna ord och även att 

Bibeln är Guds inspirerade ord, men att Bibeln också är skapad av människor och har påverkats av 

mänskliga förutsättningar som kultur och språk. Därför kom de tre analysenheterna från Sankta 

Maria Magdalenas församling att kodas som BV (1 poäng) och BI (2 poäng). Den sista 

församlingen från romersk-katolska kyrkan var Vår Frälsares församling där en analysenhet valdes 

ut från församlingens hemsida. Vår Frälsares församling beskrev att Bibeln kom från Gud, och att 

Bibeln innehåller Jesus sanning, vilket ledde till att den sista analysenheten kodades som BV (1 

poäng).  

Resultatet från den här undersökningen visar att det finns en bred variation av förståelsen av Bibeln 

och att bibeltolkning i allmänhet är ett komplext område. Det är svårt, kanske till och med omöjligt, 

att säga vem som erhåller den rätta tolkningen. Det man kan urskilja från resultatet av denna 

undersökning är att Svenska kyrkans församlingar hade en tendens att tala mer om Bibeln som 

böcker skrivna av människor och inte om de gudomliga faktorerna. Romersk-katolska kyrkan 

däremot talade oftare om Bibeln som Guds ord och som en källa till sanning. Resultatet från denna 

undersökningen stämmer till viss del överens med resultatet från Andrew Villages studie The Bibel 

and the Lay People, där det var fler katoliker än anglikaner (en kristendomsform som är i sig både 

är katolsk och reformerad ) som tenderade att ha en mer bokstavlig tolkning av Bibeln. Den här 65

studien visar att det finns en variation bland församlingarnas förståelse av Bibeln, och att denna 

variationen fanns både både mellan och inom inriktningarna. Detta korrelerar även med Village 

studie som också visade att kyrkobesökarna hade bred variation bland deras generella förståelse av 

Bibeln, och denna variationen fanns både inom och mellan församlingarna.  

Denna studie visar att den romersk-katolska kyrkan i Sverige har en mer konservativ tro när det 

kommer till bibeltolkning. Resultat redogör till viss del om dagsläget mellan den lutherska och den 

katolska kyrkan i Sverige, och visar även att Svenska kyrkan framställer Bibeln som mindre 

auktoritativ. Om samma studie hade uppförts i något annat land, exemplevis Frankrike eller Italien, 

hade däremot resultatet blivit annorlunda. I övriga Europa finns det mer konservativa benägenheter 

inom den lutherska kyrkan, och den katolska kyrkan anses oftast vara mer liberal. Man skulle kunna 

säga att den romersk-katolska kyrkan i Sverige är förfinad och därför skiljer den sig mot övriga 

 Rasmussen, Tarald & Thomassen, Einar. Kristendomen: En introduktion. (Skellefteå, Sverige: Artos, 65

2007), s.296.
!26



Europa. Med detta sagt kan resultatet från denna undersökningen inte generaliseras till att den 

lutherska kyrkan världen över skulle vara mer liberal än den katolska kyrkan.  

Det verkligt intressant för denna studie är att se vilken av inriktningarna som har mer 

fundamentalistiska tendenser. Adam Possamai diskuterar just fundamentalism i sin bok när han 

resonerar kring de fyra påståendena för bibeltolkning. Den australienska samhällsundersökningen 

som de fyra påstående om bibeltolkning kommer ifrån syftade just till att hitta spår av biblisk 

fundamentalism bland de intervjuade. Den undersökningen denna rapport har bedrivit visar att det 

finns mer fundamentalistiska tendenser inom den romersk-katolska kyrkan än den lutherska kyrkan. 

Förövrigt visar denna undersökning enbart den bibelsyn församlingarnas hemsida uttrycker, och 

inte den hos faktiska församlingsmedlemmar. Det är även värt att nämna att det fanns några 

konservativa församlingarna inom Svenska kyrkan, aFK och EFS, och om enbart dessa hade 

undersökts hade resultatet blivit annorlunda. Däremot kan man se att det finns en mer enhetlig 

attityd till Bibeln bland samtliga av de romersk-katolska församlingarna, tillskillnad mot 

församlingarna inom Svenska kyrkan där bibelsynerna var betydligt mer spretiga. 

De fyra påståenden om bibeltolkning denna studie utgått ifrån har varit hjälpsamma för att kunna 

definiera församlingarnas bibelsyner. De har fungerat som hjälpverktyg när det kommer till att 

försöka bedöma vilken av inriktningarnas som har en mer fundamentalistisk syn på bibeln. Däremot 

är det inte säkert att de fyra påståendena är optimala i och med att det finns bibeltolkningar som inte 

nödvändigtvis passar in i någon av dessa definitioner. En annan tolkningsram hade kanske kunnat 

identifiera bibeltolkningar utöver de som tagits upp i denna rapport, tillexempel bibeltolkningar som 

talar för både en symboliks och bokstavlig tolkning av Bibeln samtidigt.  

Den här undersökningen har bidragit till en bredare förståelse av begreppet biblisk hermeneutik 

genom att synliggöra hur några valda församlingar från två kristna inriktningar framställer sin 

bibelsyn, som i grund och botten handlar om hur man väljer att tolka Bibeln. Denna studien har 

även bidragit till en bredare förståelse av begreppet uppenbarelsen genom att redogöra för hur några 

valda församlingar ser på Bibeln som en del av uppenbarelsen - kommunikationen från Gud genom 

Jesus och tillsist genom Bibeln. Man kan se att de församlingar som framställer Bibeln som Guds 

ord ser även Bibeln som en slags kommunikation från Gud till människan, därmed blir också Bibeln 

auktoritativ (se bland annat analysenhet 8, 10, 14).  
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Trots att hemsidorna har varit ett effektivt sätt att hitta information om de kristna församlingarnas 

bibelsyn är inte detta att säga att allt som församlingarna anser om Bibeln finns med på deras 

hemsidor. För att få en ännu tydligare och säkrare bild krävs utökade undersökningar och studier 

inom detta området i form av intervjuer, enkäter och observationer av exemplevis predikningar. 

Ursprungligen var tanken att även undersöka ortodoxa kyrkan, men pågrund av uppgiftens omfång 

och brist på tid valdes det att fokusera på de två största kristna inriktningarna i Sverige. Det vore 

däremot minst lika intressant att även blicka mot den ortodoxa kyrkan för att se hur de ställer sig i 

denna frågan. 

För fortsatt forskning vore det intressant att undersöka hur väl den bibeltolkningen man uttrycker på 

församlingarnas hemsidor stämmer överens med församlingsmedlemmarnas bibelsyn. Villages 

forskning fokuserade på kyrkobesökarna, och det vore därför intressant att i en undersökning 

kombinera kyrkan och lekfolkets bibelsyner och utforska hur väl den bibelsyn man förmedlar inom 

kyrkan korrelerar med kyrkobesökarnas. Det är kanske först då vi finner det riktiga intressanta - 

splittringarna eller likheterna mellan kyrkan och lekfolket. För är det inte egentligen människan som 

bär religionen och inte kyrkan som institution?  
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