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Abstract  
This study examines how priests and congregation representatives within the Church of Sweden and 

the Roman Catholic Church interpret the Bible. The aim of this study is to make a contribution to 

the academic discussion of the differences between christian denominations by examining the way 

priests and congregation representatives interpret the Bible. This study has been broken down into 

three research questions where the first question examines how the respondents from the Roman 

Catholic Church and the Church of Sweden interpret the Bible. The second question aims to 

categorize the christian denominations according to some given statements about the Bible. The 

third and final question examines how to interpret the source material based on theories on three 

main direction of interpretation called ”free”, ”functional” and ”formal” interpretations. This study 

is based on a survey of 21 questions about biblical interpretation. The survey was answered by 38 

priests and congregation representatives working within the Church of Sweden and the Roman 

Catholic Church in Sweden. The results from the survey were interpreted by using both quantitive 

and qualitative interpretation methods. The findings of this study revealed that respondents from the 

Roman Catholic Church obtain a more formal view of the Bible than that of the respondents from 

the Church of Sweden. The results also showed that there were some differences amongst the 

respondents’ biblical interpretations within, as well as between, the christian denominations. In 

addition to these findings the results showed that the respondents from the Roman Catholic Church 

and the respondents from the Church of Sweden were both fit in the same category for biblical 

interpretation. Furthermore, this study has shown how to interpret the source material based on 

theories on ”free”, ”functional” and ”formal” interpretations. 

Key words: biblical interpretation, survey study, congregation comparison, priests, Roman Catholic 

Church, Church of Sweden 
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1. Inledning  
1.1 Ämnesvalsbakgrund: Att studera samfundsskillnader i form av 
bibeltolkningar  

Tron på fadern, sonen och den heliga anden är den treenigheten som förenar kristna världen över, 

men därefter skiljer sig tolkningarna om den rätta tron drastiskt. Inom kristendomen finns många 

olika inriktningar, och därmed en rad olika bibeltolkningar. Bibeln består av flera böcker och även 

bland dessa kan man se diverse variationer av samma berättelse (jämför tillexempel Markus, 

Matteus, Lukas och Johannes evangeliet). Historien om hur Bibeln blivit tolkad inom kyrkan är 

lång och den har praktiskt taget lästs och interpreterats ända sedan de första skrifterna formerades. 

Bland annat har man länge diskuterat Bibelns historiska pålitlighet och huruvida Bibelns berättelser 

verkligen skedde på riktigt. Många forskare är överens om att Bibeln inte är en redovisning av olika 

historiska händelser likt naturvetenskapliga böcker, och bör därför inte tolkas som det.  Däremot 1

finns det de kristna som menar att många av Bibelns berättelser bör tolkas som faktiska historiska 

händelser, medan andra kristna erhåller en mer symbolisk tolkning. Genom tiderna har således 

delade meningar uppkommit kring hur tolkningar av Bibeln bör ske. Bör man beakta den Heliga 

Skriften som Guds bokstavliga ord eller blott en samling böcker skrivna av några visa män?  

Detta leder vidare till diskussionen om samfundsskillnader och hur olika samfund ser på Bibeln. 

Om man tittar på grundskillnaden mellan en katolsk och en protestantisk kyrka handlar i mångt och 

mycket skillnaden om kyrkornas ecklesiologi och synen på kyrkans aktivitet. Enligt den katolska 

läran kan kyrkan tala och handla med en gudomlig auktoritet och kyrkan har en självständig 

förmedlande roll i människans frälsning. Detta är något som den protestantiska kyrkan motsätter sig 

och menar då istället att endast Gud har en sådan auktoritet och den medlande insatsen är hans Ord.  2

Samfundens olika uppfattningar bottnar i hur man ser på kyrkans relation till Kristus. Enligt katolsk 

teologi framträder kyrkan i förbund med Kristus i och med att kyrkan är en del av Kristi kropp 

genom den eukaristiska bönen och mässoffret. Detta skiljer sig från protestantisk teologi, som 

menar att låta kyrkan i dess mänskliga gestalt spela en aktiv roll i frälsningsverket vore att förhäva 

sig mot Guds auktoritet. Att samfunden är oeniga i vilken mån kyrkan har en aktiv roll i Kristi 

medlarskap och gudomlig natur tycks vara den avgörande skillnaden mellan den romersk-katolska 

 Mark, O’Brien, ”The Bible on History”. Publicerad i: Compass (2009, Vol. 43, Issue 4), Australian 1

Province of the Missionaries of the Sacred Heart, Kensington: Australia, s.14. 

 Stephan Borgehammar, red., Kyrkans liv - Introduktion till kyrkovetenskapen, 2:a upp. (Stockholm, 2

Verbum, 1993), s.29.
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kyrkan och Svenska kyrkan.  Genom att bredda diskussionen om samfundsskillnader till 3

bibeltolkningar kan man förstå hur samfunden vidare liknar eller skiljer sig från varandra. Att förstå 

samfundens skillnader i form av bibeltolkningar kan fungera som ett instrument för att förstå 

samfundens egenart och för att ta den ekumeniska diskussionen vidare. Därför är det av vikt att 

undersöka vilka likheter och skillnader det finns mellan präster och församlingsföreträdares 

bibeltolkningar från båda samfunden. 

Vad präster tror är oftast ett omdebatterat ämne i media, men sällan ett empiriskt utforskat område. 

Därför har den här studien valt att undersöka hur präster och andra församlingsföreträdare tolkar 

Bibeln och kyrkans troslära. Närmare bestämt undersöker studien präster och 

församlingsföreträdare från Svenska kyrkan och den romersk-katolska kyrkan i Sverige och deras 

tolkningar av Bibeln. Präster och församlingsföreträdare från dessa två inriktningar av den kristna 

tron har valts eftersom de inte bara är de största i inriktningarna i nutida Sverige , men även för att 4

splittringen från den katolska kyrkan i medeltidens Sverige grundar sig i meningsskiljaktigheter om 

tolkningen av Bibeln. Tack vare Martin Luther och reformationen omvandlades den medeltida 

katolska kyrkan i Sverige till den evangelisk-lutherska Svenska kyrkan, och därmed för den 

lutherska kyrkan och den romersk-katolska kyrkan med sig bibeltolkningar som varierar i 

jämförelse med varandra. 

Eva M. Hamberg skriver i sin artikel ”Självförståelse och tillskriven identitet - ett dilemma för 

Svenska kyrkan?”(2000) att religionssociologiska studier visar att kyrkans budskap blir allt svårare 

att både identifiera och ta till sig.  Majoriteten av medlemmarna i Svenska kyrkan har en 5

uppfattning om kyrkans identitet som inte motsvarar kyrkans egen självförståelse utifrån Bibeln. 

Hamberg menar att många uppfattar kyrkans väsentliga budskap att man ska vara en snäll och 

hygglig människa, men att tron på Kristus knappast uppfattas som central för kyrkans identitet.  Vad 6

säger det om kyrkan i dagens Sverige? Vilket är budskapet som kyrkan förmedlar? Hamberg 

diskuterar även att inom den Svenska kyrkan får Jesus Kristus ofta en undanskymd roll i prästers 

förkunnelser, och att man från katolskt håll oroar sig över Svenska kyrkans sätt att utelämna den 

 Borgehammar 1993, s.29.3

 Statistik, Svenska kyrkan, 2019-11-11, https://www.svenskakyrkan.se/statistik (hämtad 2019-11-15). 4

 Eva M. Hamberg, ”Självförståelse och tillskriven identitet - ett dilemma för Svenska kyrkan?”. Publicerad 5

i: Svensk Teologisk Kvartalsskrift (2000, Vol. 76, Issue 2), Lund: Sverige.

 Hamberg 2000, s.98. 6
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fundamentala betydelsen av Jesus.  Detta leder till frågan om hur tolkningar av Bibeln ser ut i 7

praktiken. Hur förhåller sig egentligen präster och församlingsföreträdare till kyrkans lära och den 

Heliga skriften? 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med den här studien är att ge ett bidrag till den vetenskapliga diskussionen om hur kristna 

samfund tolkar Bibeln. Vad i Bibeln tolkar man bokstavligt och vad tolkar man symboliskt? Erika 

Willander har forskat om hur präster i Svenska kyrkan förhåller sig till Svenska kyrkans tro, 

bekännelse och lära. Tillsammans med Niclas Blåder har Willander skrivit artikeln ”Svenska 

kyrkans och dess präster tro” (2016) som publicerades i Svensk Teologisk Kvartalskrift 92:a 

upplaga.  Willander och Blåder har valt att fokusera på hur präster inom Svenska kyrkan tolkar 8

trosläran och hur de menar att deras tolkningar förhåller sig till kyrkans troslära. Artikeln ledde fram 

till att man kunde identifierar tre separata ”tolkningsinriktningar” bland prästerna i Svenska kyrkan, 

som författarna har valt kalla ”fri”, ”funktionell” och ”formell” tolkningsinriktning.  

I övrig tidigare forskning, som exempelvis från Andrew Villages The Bible and the Lay People 

(2007) , undersökte man hur kristna kyrkomedlemmar tolkar Bibeln. Denna studien valde att 9

fokusera på församlingsmedlemmarna från några valda kristna kyrkorna och vad de ansåg stämma 

om Bibeln, huruvida man kan betrakta Bibeln som exempelvis Guds bokstavliga ord eller en bok 

skriva av några människor för länge sedan. Village studie kom fram till att kyrkobesökarna hade en 

bred variation bland den generella förståelsen för Bibeln, och att denna variation fanns både inom 

och mellan de olika församlingarna. Bland resultaten av studien upptäckte man att kyrkobesökarna 

med högre akademisk utbildning hade en mer kritisk tolkning av Bibeln och ökad sannolikhet för 

att ifrågasätta Bibelns auktoritet. Evangeliker tillämpade en mer konservativ och praktiskt tolkning 

av Bibeln, då de betraktade den som Guds bokstavliga ord, en auktoritetskälla och en guide till 

vardagen.   10

 Hamberg 2000, s.99. 7

 Erika Willander & Niclas Blåder, ”Svenska kyrkan och dess prästers tro”. Publicerad i: Svensk Teologisk 8

Kvartalskrift (2016, Vol. 92, Issue 2), Lund: Sverige, ss.50-64.

 Andrew Village, The Bible and Lay People: An Empirical Approach to Ordinary Hermeneutics. 9

(Hampshire, England: Ashgate Publishing, 2007). 

 IBID10
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I ett försök att bidra till en utökad bild av forskningsområdet, med nya synvinklar som också 

fokuserar på den romersk-katolska kyrkan, utför den här studien en undersökning i form av enkäter 

om hur präster och församlingsföreträdare från Svenska kyrkan och från romersk-katolska kyrkan i 

Sverige definierar sin bibelsyn. Tidigare forskning visar att det finns en bred variation för olika 

tolkningsläror av Bibel, såväl inom samma och mellan de olika kristna traditionerna. 

Undersökningen syftar till att fortsätta bygga kunskap som är relevant för både prästers egen 

reflektion och för den vidare förståelsen av den kristna kyrkan och samfundsskillnader i dagens 

Sverige. Denna studien faller således inom forskningstraditionen för samfundsskillnader i fråga om 

bibeltolkning. 

Ordet församlingsföreträdare syftar till representanter från de olika församlingarna som den här 

studien undersöker. Församlingsföreträdare i den här bemärkelsen avser de som aktivt arbetar inom 

den kristna församlingen, som exempelvis präster, diakoner och kaplaner. För att besvara ändamålet 

har studien brutits ner i tre frågeställningar där den första frågeställningen avser att undersöka hur 

församlingsföreträdare definierar sina bibelsyner. Studiens andra frågeställning syftar till att 

kategorisera bibeltolkningarna som beskrivs i monografin Sociology of Religion for Generations X 

and Y (2009), där författaren Adam Possamai diskuterar en australisk samhällsundersökning från 

1998 där man bad olika kristna grupperingar svara på vilken kategori för bibeltolkning som stämde 

bäst överens med deras bibelsyn.  Den tredje frågeställningen undersöker hur man kan tolka 11

källmaterialet utifrån de teorier om olika tolkningsinriktningar som diskuteras i artikeln ”Svenska 

kyrkans och dess präster” (2016) som publicerades i Svensk Teologisk Kvartalskrift 92:a upplaga 

(den trefaldiga teorin förklaras mer i kapitel 1.4.1). Frågeställningarna som studien avser att besvara 

lyder:  

1. Vad har präster och församlingsföreträdare från den romersk-katolska kyrkan respektive 

Svenska kyrkan för bibelsyn? 

2. Inom vilken kategori för bibeltolkning faller respektive samfund?  

3. Hur kan det analyserade källmaterialet tolkas utifrån Willander & Blåders trefaldiga teori om 

”fri”, ”funktionell” och ”formell” tolkningsinriktning? 

 Adam Possamai. Sociology of Religion for Generations X and Y. (Durham, England: Acumen  11

Publishing Limited, 2009). 
4



De fem påståenden för bibeltolkning som frågeställning 2 avser att besvara är följande: 

A. Bibeln är Guds ord och allt som står i Bibeln är bokstavligt sant. 

B. Bibeln innehåller ett unikt och avgörande budskap som skrevs ned av människor som 

inspirerades av Gud, men den innehåller även mänskliga fel. 

C. Bibeln innehåller ett unikt, heligt och inspirerat budskap som inte förändras genom tiderna, men 

den innehåller även saker som inte är relevanta för vår tid. 

D. Bibeln är en bra bok eftersom den var skriven av visa människor, men denna visdom finns på 

flera ställen och är inte begränsad till Bibeln. 

E. Bibeln skrevs av människor som levde för så länge sedan att den är värd väldigt lite idag. 

1.3 Tidigare forskning: Bibeltolkningar bland präster och lekmän  
År 1998 utfördes en australisk samhällsundersökning där man bad kristna grupperingar definiera 

sina bibelsyner genom att välja det alternativ för bibeltolkning som stämde bäst överens med den 

egna tron. De fyra påståendena var 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 some 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.  Syftet med 12

undersökningen var att upptäcka fundamentalistiska tendenser i mellan och bland olika kristna 

församlingar. Från pingströrelsen (Pentacostals) angav 85% av respondenterna svarsalternativ A) 

The Bible is God’s word and all it says is true. Från baptistkyrkan (Baptists) angav 67% alternativ 

A), från den katolska kyrkan (Catholics) angav 25% alternativ A) och från den anglikanska kyrkan 

(Anglicans) angav 14% alternativ A) för bibeltolkning.  Någon statistik kring de övriga tre 13

svarsalternativen presenteras inte i Possamais bok. I den här studien kunde man se att det fanns mer 

konservativ hållning till Bibeln bland katoliker än anglikaner (som skulle kunna beskrivas som ett 

mellanting mellan katolicism och protestantism).   14

Andrew Village är en forskare som har undersökt Bibeln och dess olika tolkningar. År 2007 skrev 

Village boken The Bible and Lay People där han presenterade sin studie om vanliga kyrkobesökare 

och deras syn på Bibeln. Villages studie fokuserade på samfundsskillnaderna i form av olika 

 Possamai 2009, s.121.12

 Possamai 2009, s.122.13

 Föregående stycke är hämtat från min tidigare rapport ”Bibeltolkningens olika ansikten” (2019). 14
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bibeltolkningar bland vardagliga kyrkomedlemmar. Studien undersökte hur kristna lekmän tolkar 

Bibeln, om deras tolkningar skiljer sig åt och i sådana fall varför de tolkar olika. En del av 

undersökningen gick ut på att visa lekmännen några valda bibelstycken som de sedan fick tolka, 

exempelvis bibelstycket (Mark 9:14-29) där Jesus botar en pojke en stum ande. Studien 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.  I studien kategoriserades lekmännens bibeltolkningar utifrån fem 15

påståenden om Bibeln för att se om lekmännen såg Bibeln som: 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. 

Studiens resultat visade att det fanns en bred variation bland lekmännens bibelsyn, och att denna 

variation fanns såväl inom som mellan de olika församlingarna. Som svar på frågan varför 

lekmännen har olika syn på Bibeln visar resultatet att kyrkobesökare med högre akademisk 

utbildning har en mer kritisk tolkning av Bibeln och ökad sannolikhet för att ifrågasätta Bibelns 

auktoritet.  Bland resultaten kunde man även se att evangeliker tillämpade en mer konservativ och 16

praktisk tolkning av Bibeln, där de betraktade den som Guds bokstavliga ord, en auktoritetskälla 

och en guide till vardagen. Den här studien visar skillnaderna både mellan och från olika kristna 

samfund och deras sätt att se på Bibeln. Framförallt har studien bidragit till ett innovativa sätt att få 

fånga information om bibeltolkning, exemplevis när man visade ett bibelstycke (Mark 9:14-29) för 

kyrkobesökare och de fick svara på vilken del av berättelsen de trodde hade faktiskt hänt.  Denna 17

studien har inspirerat mig i min egen studie genom att låta undersökningsdeltagarna beskriva hur de 

tolkar två bibelstycken, en liknande metod som Village använde sig av.  

Tillskillnad från Village som valde att undersöka lekmännens attityder till Bibeln har Erica 

Willander och Niclas Blåser valt att fokusera på prästernas bibeltolkningar. År 2016 bedrev 

Willander och Blåder en studie som undersökte hur präster i Svenska kyrkan förhåller sig till 

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Samma år publicerades deras studie i artikel ”Svenska 

 Andrew Village. The Bible and Lay People: An Empirical Approach to Ordinary Hermeneutics. 15

(Hampshire, England: Ashgate Publishing, 2007). 

 Bradley R.E Wright. ”Reviewed Work: The Bibel and Lay People: An Empirical Approach to Ordinary  16

Hermeneutics by Andrew Village”, Review of Religious Research, 49:3 (2008) ss. 345-346. 

 Wright 2008, s.345.17
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kyrkan och dess prästers tro” i Svensk Teologisk Kvartalsskrift.  Undersökningen utfördes i form av 18

en enkät som skickades ut till totalt 1804 präster verksamma inom Svenska kyrkan, av dessa valde 

1348 att svara. Studien undersökte även om det fanns något samband mellan prästernas tolkningar 

och hur länge de arbetat som präster, samt vilket stift de är verksamma i. 

Enkäten bestod av 13 bibelpåståenden, exempelvis ”Jag tror att Jesus genom sin död för alltid 

besegrade världens ondska”, där prästerna skulle på en 18-gradig skala bedöma vart deras egen tro 

låg, där 0 var lika med ”Instämmer inte alls” och 18 lika med ”Instämmer i stort sätt”. Enkäten 

bestod ytterligare av en fråga som undersökte prästernas inställning till Svenska kyrkans tro, 

bekännelse och lära i relation till deras egna tro. Frågan gick ut på att prästerna skulle jämföra sin 

egen tro med vad de uppfattar vara Svenska kyrkans troslära och huruvida de skulle säga att deras 

tro överensstämmer med vad kyrkan lär.  Prästerna fick därefter placera sig själva på skalan 1-10, 19

där 1 betyder ”Ingen skillnad” och 10 betyder ”Stor skillnad”. Den störta gruppen på 34,0 % angav 

en 2:a, vilket skulle kunna översättas till ”I stort sätt ingen skillnad” och endast 0,6 % av prästerna 

angav att deras egen tro och kyrkans troslära har en stor skillnad.  20

I resultatet kunde Willander & Blåder identifiera tre separata tolkningsinriktningar bland prästerna i 

Svenska kyrkan som de valde att kalla för ”fri”, ”funktionell” och ”formell” tolkningsinriktning. 

Tolkningsinriktningarna består av prästernas inställningar till de 13 påståenden om händelser från 

Bibeln, så som Jesus uppståndelse, försoningen och undren. I den ”fria” tolkningsinriktningen fanns 

ett samband mellan svar på påståenden som menade att tolkningen av Bibelns berättelser inte 

behöver vara bokstavlig. Den ”funktionella” tolkningsinriktningen karakteriseras utifrån samband 

mellan svar på påståenden som var inkluderande i sin karaktär, exemplevis påståendet ”Jag tror att 

Gud kan göra under, som t.ex. att uppväcka Lasaros, men det är på intet sätt avgörande för kristen 

tro”. Den ”formella” tolkningsinriktningen kännetecknas av påståenden som kan relateras till 

formuleringar i Svenska kyrkans lärodokument och officiella uttalande, exempelvis ”Jag tror att 

Jesu död var ett nödvändigt offer för att människor ska kunna räddas undan dom och död”.   21

 Erika Willander & Niclas Blåder, ”Svenska kyrkan och dess prästers tro”. Publicerad i:  Svensk Teologisk 18

Kvartalsskrift (2016, Vol. 92, Issue 2), Lund: Sverige, ss.50-64. 

 Willander & Blåder 2016, s.63.19

 IBID20

 Willander & Blåder 2016, s.56.21
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Resultatet visade att prästerna i högre utsträckning omfattar tolkningsinriktningen som kallas 

”formell” än den ”fria”. För tolkningsinriktningen ”fri” var svarsalternativet ”instämmer inte alls” 

vanligast. Detta visar att majoriteten av prästernas tolkningar korrelerar med Svenska kyrkans 

troslära.  Resultatet visade även att det fanns skillnader mellan präster med olika stiftstillhörighet 22

och prästvigningsår. I min egen studien har jag inspirerats från Willander och Blåders enkät och 

framförallt de 13 bibelpåståendena. Likt Willander & Blåder använder jag mig av en enkät där 

majoriteten av frågorna består av påståenden om Bibeln, där präster och församlingsföreträdare får 

placera sin egen tro på en skala mellan 1-7.  

1.4 Trefaldig teori: ”Fri”, ”funktionell” och ”formell” tolkningsinriktning  
För att bättre kunna förstå och analysera källmaterialet kommer denna studien använda sig av Erica 

Willander och Niclas Blåders trefaldiga teori om ”fri”, ”funktionell” och ”formell” 

tolkningsinriktning. I rapporten ”Svenska kyrkan och dess prästers tro” (2016) skapade Willander 

och Blåder tre olika tolkningsinriktningar de valde att kalla för ”fri”, ”funktionell” och ”formell”. 

Prästernas inställningar till de olika tolkningspåståenden som fanns i enkäten delades upp i dessa tre 

olika tolkningsinriktningar. Tanken bakom namnen ”fri”, ”funktionell” och ”formell” kommer alltså 

ifrån en analysprocess av de 13 olika tolkningspåståenden prästerna tog ställning till.  23

”Fri” tolkningsinriktning utgick ifrån de tolkningspåståenden som karaktäriserades av hänvisningar 

som ”inte förstås bokstavligt” (exempelvis ”Berättelsen om Jesus död och uppståndelse skall inte 

uppfattas bokstavligt”). Inriktningen tar avstånd från påståenden med förstärkningsord som 

”verkligen” (exemplevis påståendet ”Jag tror att Jesus verkligen uppväckte Lasaros trots att han var 

död på riktigt”). Tolkningsinriktningen ”fri” kan däremot inkludera tro på övernaturliga element 

som inte kan förklaras med hjälp av naturvetenskap, varpå en ”fri” tolkningsinriktning inte behöver 

vara enbart bildlig.  24

”Funktionell” tolkningsinriktning utmärks av dess inkluderande karaktär. Exempelvis påståendet 

”Jag tror att Gud kan göra under, som t.ex. att uppväcka Lasaros, men det är på intet sätt avgörande 

för kristen tro” är ett sådant påstående som både inkluderar tro på övernaturliga element som inte 

 Willander & Blåder 2016, s.55.22

 Willander & Blåder 2016, s.54.23

 IBID24
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kan förklaras naturvetenskapligt, men samtidigt avvisar att sådana övernaturligheter skulle vara 

avgörande för den kristna tron. Willander och Blåder menar att de funktionella påståendena  

relaterar till prästers yrkesvana och kan därför beskrivas som pastoralt inriktade.  25

I den sista tolkningsinriktningen har Willander och Blåder inspirerats av Svenska kyrkans officiella 

uttalanden och lärodokument och skapat påståenden som relaterar till dessa.  Ett exempel på ett 26

sådant påstående är  ”Jag tror att Jesus genom sin död för alltid besegrade världens ondska”. Detta 

kan tillexempel relateras till Svenska kyrkans eget uttalande på sin hemsida där man förkunnar att 

”På påskdagen har Jesus vunnit över döden genom att uppstå till livet igen. I och med det är 

ondskan och döden besegrad.”.  27

Med hjälp av Willander och Blåders teori kan den här studiens källmaterial analyseras och tolkas 

utifrån de tre tolkningsinriktningarna. Detta görs genom att analysera källmaterialet och tolka 

prästerna och församlingsföreträdarnas svar utifrån teorien om ”fri”, ”funktionell” och ”formell” 

tolkningsinriktning. Teorin om ”fri”, ”funktionell” och ”formell” tolkningsinriktning användas i den 

här studien för att kategorier respondenterna som antingen ”formella”, ”funktionella” eller ”fria” 

genom att analysera deras svar på de 13 tolkningspåståendena. Därefter kommer en kvalitativ 

jämförelseanalys göras mellan typiska ”fri” tolkare, typiska ”funktionell” tolkare och typiska 

”formell” tolkare. 

1.5 Enkäter som metod  
Man brukar tala om enkäter som mätinstrument - ett instrument som tillåter en att mäta människors 

beteenden, åsikter och känslor. Karaktäristiskt för samtliga enkäter är att den som svarar på frågorna 

själva noterar sina svar på ett eller annat sätt utan att det finns någon intervjuare. Den här studien 

har valt att använda sig av enkäter som metod för att på ett enkelt sätt nå ut till en större grupp 

präster och församlingsföreträdare än vad exempelvis intervjuer hade tillåtit. Att samla in material 

från intervjuer är bra för kvalitativa studier, men det är mycket tidskrävande. För att kunna utföra 

den här studien och besvara studiens syfte inom den tidsramen som har getts har enkäter som metod 

valts istället för intervjuer. 

 Willander & Blåder 2016, s.54.25

 Willander & Blåder 2016, s.55.26

 Påsk, Svenska kyrkan, 2019-04-18, https://www.svenskakyrkan.se/pask (hämtad 2019-11-26). 27
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Vid användning av enkäter är det vanligt att använda termer i form av variabler, det vill säga att det 

kan finnas en större eller mindre grad av variation inom en dimension. De variabler som man 

vanligtvis arbetar med inom beteende-och samhällsvetenskaperna (som den här studien faller inom) 

är baserade på rangordnings-skalor. Här kan man tala om att något är större, bättre eller mer, än 

något som då i motsats är mindre och sämre. Svarsalternativen i påståendesatser, likt de i den här 

enkäten, är ett exempel på rangordnings-skalor där de består av svar från ”Instämmer inte alls” till 

”Instämmer helt”.  En del frågor, exempelvis om kön och ålder, ser man oftast inte som variabler, 28

utan snarare att de utgör kategorier. Begreppet kön står således för kategorierna ”kvinnor” och 

”män”. Enkäten som har utformats i den här studien använder sig både av frågor man mäts i 

variabler och kategorier.  

Ytterst få studier är dock helt kvantitativa. Det vanligaste är att man kombinerar både kvantitativa 

och kvalitativa metoder. Den här studien är utformad i tre processer som är inspirerade från Jan 

Trots (2012) sätt att arbeta med enkäter.  Den första processen är en kvantitativ datainsamling i 29

form av enkäter. Den andra processen består av en kvantitativ analys, där man med hjälp av 

Willander och Blåders teori analyserar källmaterialet. Den tredje processen sker i form av en 

kvalitativ jämförelseanalys mellan typsikt ”formella”, ”funktionella” och ”fria” tolkare.  

Erika Willander och Niclas Blåder använde i sin studie ”Svenska kyrkan och dess prästers tro” ett 

enkätmaterial från 2012 för att undersöka hur präster i Svenska kyrkan tolkar och förhåller sig till 

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.  Enkäten skickades ut till totalt 1804 präster varpå 1348 30

valde att svara, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 75 procent. Prästerna ombads att besvara 

frågor som relaterade till dem själva och sina yrken. Därefter följde 13 tolkningspåståenden om 

Jesus uppståndelse, om evigt liv, om försoningen och om undren. Här fick prästerna ta ställning till i 

1. Datainsamling Kvantitativ i form av enkäter

2. Analys Kvantitativ i form av tolkning utifrån W&Bs 
trefaldiga teori.

3. Jämförelseanalys Kvalitativ i form av jämförelseanalys 

 Trots 2012, s.19.28

 Trots 2012. s.20.29

 Willander & Blåder 2016, s.50.30
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vilken utsträckning sin egen tro stämde överens med tolkningspåståendena genom att placera sig 

själva på en skala, där lägst var ”Instämmer inte alls” och högst var ”Instämmer i stort sett”. I detta 

avseendet har Willander & Blåder inspirerat den här studien, då även den här enkätundersökningen 

använder sig av (med reservation för några ändringar, se kapitel 1.5.3) samma 13 påståenden.  

I Willander och Blåders analys använde de sig av en kombination av explorativ faktoranalys, 

reliabilitetsanalys (Cronbachs alpha), deskriptiv statiskt och korrelationsanalys. Faktoranalys är en 

sambandsorienterad analys som visar hur svaren till ett större antal tolkningspåståenden 

samvarierar. Stark samvariation används för analysen som en grund för att välja ut påståenden som 

tillsammans kan sägas utgöra en sammanhållen helhet, eller med ett statistiskt språkbruk - en 

dimension. Från början var tanken att även den här studien skulle använda sig av faktoranalys, men 

eftersom inte tillräckligt med enkätsvar kom in har denna tanken slopats. För att kunna statistiskt 

behandla ett material krävs minst 30 svar från respektive analysgrupp, vilket den här studien inte 

har lyckats få in (mer om detta under rubriken 1.5.4 ”Bortfallsanalys”).  

1.5.1 Datainsamling  

Undersökningsdeltagarna valdes ut genom en sökning på präster och församlingsföreträdare inom 

Svenska kyrkan och den romersk-katolska kyrkan i Sverige. På Stockholms Katolska Stifts hemsida 

finns en lista på samtliga romersk-katolska församlingar i Sverige och länkar till deras församlings-

hemsidor.  Det var inte alla församlings-hemsidor som erbjöd kontaktinformation till 31

församlingarnas präster och andra församlingsföreträdare, men totalt kunde 56 prästers och 

församlingsföreträdares e-postadresser samlas in.  

Likt utvalet av präster och församlingsföreträdare från den romersk-katolska kyrkan användes 

Svenska kyrkans egna hemsida för att välja undersökningsdeltagare. Genom Svenska kyrkans 

hemsidas sökfunktion ”Sök församling” kunde man söka efter församlingar och därefter 

kontaktinformationen till församlingens präster och övriga församlingsföreträdare.  Det var enklare 32

att hitta e-postadresser till Svenska kyrkans präster och församlingsföreträdare, vilket möjligtvis 

 Församlingsliv, Stockholms Katolska Stift, u.å., https://www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv (hämtad 31

2019-11-18)

 Sök församling, Svenska kyrkan, 2019-01-09, https://www.svenskakyrkan.se/sokforsamling (hämtad 32

2019-11-18).
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beror på att Svenska kyrkan är mer etablerad än vad den romersk-katolska kyrkan är i Sverige. 

Totalt samlades 64 e-postadresser in från präster och församlingsföreträdare från Svenska kyrkan.  

Att göra en enkätundersökning som undersöker personliga åsikter som religion gör att den här 

studien handskas med känsliga personuppgifter och därmed känslig information. Däremot har 

prästerna och församlingsföreträdarna själva valt att offentliggöra sina religösa åsikter, och därför 

skrider inte denna studien mot några etiska forskningsprinciper.  

Romersk-katolska församlingar finns på diverse platser runt om i landet, allt från Umeå till Malmö. 

Något som samtliga församlingar inom den romersk-katolska kyrkan i Sverige har gemensamt är att 

de är statsförsamlingar, det vill säga församlingar placerade i tätorter. Tillskillnad från den romersk-

katolska kyrkan har Svenska kyrkan både statsförsamlingar och landsbygdsförsamlingar. Med tanke 

på denna studiens syfte, att jämför samfundsskillnader i form av bibeltolkningar mellan Svenska 

kyrkan och den romersk-katolska kyrkan, har samtliga präster och församlingsföreträdare valts från 

just statsförsamlingar, eftersom den romersk-katolska kyrkan i Sverige inte har några församlingar 

på landsbygden.  För att undersökning ska falla väl ut har ett aktivt val gjorts att välja just präster 33

och församlingsföreträdare från statsförsamlingar, eftersom det finns en möjlighet att präster och 

församlingsföreträdare från landsbygden och präster och församlingsföreträdare från 

statsförsamlingar har bibeltolkningar som skiljer sig åt pågrund av geografiska anledningar (vilket 

är en helt annan studie i sig självt).  

Ett krav var att prästerna och församlingsföreträdarna hade personliga epost-adresser. Kravet på en 

personlig e-postadress utöver allmän bestämdes för att kunna försöka säkerställa att det var just 

prästerna och församlingsföreträdarna som besvarade enkäten, och inte administratörer eller andra 

med tillgång till församlingens allmänna e-postkonto.  

Ett missivbrev (se bilaga A) skickades till de valda prästerna och församlingsföreträdarna, där 

information och syftet med studien förklarades. Efter en presentation och förklaring om studien och 

varför den genomförs erbjöds själva deltagandet om att vara med i studien genom att besvara 

enkäten. Enkäten distribuerades digitalt via en länk direkt till enkäten som bifogades i mejlet. När 

enkäten skickades ut gjordes det tydligt att den här studien inte gör anspråk på att täcka in alla 

 Under analysen av den romersk-katolska kyrkans församlingar i Sverige kunde inte några församlingar på 33

landsbygden hittas, det är dock av vikt att understryka att detta inte har undersökts vidare.
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aspekter av Svenska kyrkans och den romersk-katolska kyrkans tro, bekännelse och lära. Istället 

gjordes det klart att fokus ligger på några områden som gör anspråk på något övernaturligt och att 

syftet med undersökningen är att skaffa kunskap om hur präster och församlingsföreträdare tolkar 

några av de trosföreställningar som tycks motsägas av dagens naturvetenskap. I slutet av 

missivbrevet bifogades kontaktuppgifter till studenten samt ansvarig handledare.  

Prästerna och församlingsföreträdarna fick information om undersökningens innehåll, däremot fick 

de inte på förhand information om exakt vilka frågor de skulle besvara, detta gjordes för att 

frågorna inte skulle förlora sitt ”överraskningsmoment”. Det var enbart en präst som bad om att få 

se frågorna innan han besvarade enkäten, varpå ett PDF-dokument med samtliga frågor skickades 

till den berörda prästen. 

1.5.2 Enkätkonstruktion 

Enkäten skapades i det webbaserade enkätverktyget Survey&Report som är ett statistikprogram och 

en molntjänst utanför Karlstads Universitet. Respondenterna fick information om att enkäten enbart 

kunde besvaras 1 gång av samma användare och att de därför uppmanades att läsa frågorna 

noggrant och ta den tid de behövde för att besvara enkäten. De fick även information om att 

samtliga frågor var obligatoriska, vilket betyder att de var tvungna att svara på frågan för att gå 

vidare till nästa. Enkäten bestod av 21 frågor. Respondenterna ombads att först svara på frågor om 

kön, ålder, hur länge de arbetat inom kyrkan, om de är präster och i sådana fall vilket år de 

prästvigdes. Den femte frågan handlade om huruvida respondenten har märkt att deras närområde 

har påverkats av flyktingvågen under de senaste fem åren. Denna frågan ställdes för att kunna se om 

det finns en koppling mellan prästers bibeltolkningar och vilka människor de träffar på i sitt 

närområde, och om deras bibeltolkningar påverkas av att det kommer influenser från andra länder. 

Det finns en möjlighet att präster och församlingsföreträdare blir mer konservativa eller mer liberala 

i sina bibeltolkningar på grund av deras interaktioner med människor som kommer med nya tankar 

och idéer om religionen i fråga. Att undersöka denna frågan tillhör inte huvudsyftet med studien, 

däremot är frågan intressant när det kommer till att diskutera anledningarna bakom prästernas 

bibeltolkningar. En förlängning av diskussionen om samfundsskillnader kan leda till frågan om hur 

invandrartäta områden påverkar samfundens bibeltolkningar och därmed samfundens skillnader. 

Därefter följde 13 påståenden om Bibeln där respondenterna skulle bedöma påståendena utifrån sin 

egen tro på en skala mellan 1-7, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 7 är ”Instämmer helt”. Dessa 13 
13



tolkningspåståenden är hämtade från Willander och Blåders studie ”Svenska kyrkan och dess 

prästers tro” (2016). Några ändringar av påståendena har tillkommit, tillexempel har påståendet 

”Jag tror inte att orden om ”evigt liv” skall förstår(sic!) bokstavligt. När man dör är man död på 

riktigt. Men vi lever genom minnet av oss och vad vi varit.” från Willander och Blåders studie 

ändrats till ”Jag tror att orden om ”evigt liv” skall förstås symboliskt. När man dör är man död på 

riktigt. Men vi lever genom minnet av oss och vad vi varit”. Detta gjordes för att undvika alltför 

många så kallade ”negativa” påstående som innehåller ord som ”inte”, så att det skulle finnas en 

jämn fördelning mellan positiva (”Jag tror”) och negativa (”Jag tror inte”) påståenden.  

Jan Trots diskuterar i sin bok ”Enkätboken” (2012) fördelarna och nackdelarna med attityd- och 

åsiktsfrågor likt de som nämns ovan. Trots menar att alltför stort bruk av påståendesatser som 

respondenterna ska bedöma snabbt tröttar ut den som svara på enkäten, och att det därför bör finnas 

en balans mellan frågorna.  Därför har den här studien valt att inkludera både påståendesatser, 34

kryssfrågor och öppna frågor. 

Efter de 13 påståendena kom en fråga där respondenterna blev tillfrågade att kryssa för det 

påstående om Bibeln som stämde bäst överens med sin egen tro. Den här frågan är inspirerad från 

den australiska samhällsundersökningen från 1998 som Adam Possamai diskuterar i hans bok 

Sociology of Religion for Generations X and Y (2009).  I den australiska samhällsundersökningen 35

fick respondenterna ange vilket av fyra påståenden för bibeltolkning som stämde bäst överens med 

sin egen tron. De fyra påståendena var 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 some 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.   36

Dessa fyra påståenden har översatts till svenska och även vidareutvecklats till ett femte alternativ 

för bibeltolkning. Påståendena är uppbygga på en skala där A) är mest konservativ och E) är mest 

liberal. De fem påståendena för bibeltolkning som den här frågan utgick ifrån och som även är 

baserad på en av studiens frågeställningar är: 

 Jan Trots, Enkätboken, 4 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2012), s.69. 34

 Possamai 2009, s.121.35

 Possamai 2009, s.121.36
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A) Bibeln är Guds ord och allt som står i Bibeln är bokstavligt sant. 

B) Bibeln innehåller ett unikt och avgörande budskap som skrevs ned av människor som 

inspirerades av Gud, men den innehåller även mänskliga fel. 

C) Bibeln innehåller ett unikt, heligt och inspirerat budskap som inte förändras genom tiderna, men 

den innehåller även saker som inte är relevanta för vår tid. 

D) Bibeln är en bra bok eftersom den var skriven av visa människor, men denna visdom finns på 

flera ställen och är inte begränsad till Bibeln. 

E) Bibeln skrevs av människor som levde för så länge sedan att den är värd väldigt lite idag. 

På den här frågan fick respondenterna alltså inte bedöma påståendena på en skala 1-7, utan de fick 

istället kryssa för det svarsalternativ de ansåg stämma bäst med vad de själva tror om Bibeln. På 

denna fråga kunde respondenterna enbart kryssa för ett svarsalternativ. Den här frågan avsedde att 

besvara studiens andra frågeställning: ”Inom vilken kategori för bibeltolkning faller respektive 

inriktning?” Där fem påståenden om bibeltolkning presenteras i en lista mellan A-E (se s.4), där A 

(Bibeln är Guds ord och allt som står i Bibeln är bokstavligt sant) karaktäriseras av en konservativ 

bibeltolkning och E (Bibeln skrevs av människor som levde för så länge sedan att den är värd 

väldigt lite idag) karaktäriseras av en liberal bibeltolkning.  

De sista två frågorna i enkäten bestod av öppna frågor. Öppna frågor avser frågor där det inte finns 

fasta svarsalternativ, utan här fick respondenterna möjlighet att ge en förklaring till hur de tolkar två 

kända bibelstycken, nämligen Mos 1:1-5 och Mark 6:45-51. Respondenterna blev tillfrågade att kort 

redogöra för hur de tolkar bibelstyckena med max 150 ord. Dessa två sista frågor är inspirerade av 

Andrew Village studie The Bible and Lay people (2007) där Village bad kristna lekmän att tolka 

bibelstycket Mark 9:14-29 där Jesus botar en pojke en stum ande. På ett liknande sätt använder sig 

den här studien av bibelstycken, men den här gången av skapelseberättelsen (Mos 1:1-5) och 

berättelsen där Jesus gick på vattnet (Mark 6:45-51). 

Att använda öppna frågor är något som Eva Hamberg förespråkar i sin artikel ”Empiriska studier av 

livsåskådningar i Sverige” (2000).  Hamberg menar att genom att låta respondenter själva 37

formulera sina svar får man svar som man inte på förhand hade kanske väntat sig. Därmed kan man 

 Eva Hamberg, ”Empiriska studier av livsåskådning i Sverige” publicerad i: Svensk Teologisk Kvartalsskrift 37

(2000, Vol. 76, Issue 1) Lund: Sverige. 
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få nya insikter och en möjlighet att korrigera ens egna förhandsuppfattningar om hur respondenter 

ska uppfatta frågorna och hur svaren ska tolkas.  Jan Trots, som nämnd tidigare, uppmärksammar 38

däremot att det finns farhågor att beakta när man använder öppna frågor. Trots menar att öppna 

frågor är tidsödande och att det kan vara svårt att förstå innebörden av svaren man får. Ett annat 

problem som Trots lyfter är att respondenterna kanske är osäkra på vad de själva egentligen anser 

och att det då blir lätt att låta bli att svar något alls.  I just den här studiens fall är förmodligen det 39

sistnämnda inte aktuell, då prästerna och församlingsföreträdarna (förhoppningsvis) är säkra på vad 

de själva tror i fråga om bibelstyckena. Med möjligheterna från Hamberg och kritiken från Trots i 

åtanke utformades de två öppna frågorna med vissa restriktioner. På de öppna frågorna sattes en 

begränsning på 150 ord då detta förhindrade respondenterna att skiva allt för långa svar, samtidigt 

som de var obligatoriska vilket gjorde att respondenterna var tvungna att svara för att gå vidare i 

enkäten.  

1.5.3 Bortfallsanalys 

Efter att enkäten hade distribuerats till de valde prästerna och församlingsföreträdarna var det några 

präster och församlingsföreträdare från Svenska kyrkan som svarade i mejlet att de inte kunde 

besvara enkäten eftersom de ansåg att en del av frågorna var för ”fyrkantiga” och för exkluderande 

för att man skulle kunna svara på dem. En kritik som kom in var att enkätfrågorna inte tillät en 

bredare tolkning, att man exempelvis kan tolka Jesus död och uppståndelse bokstavligt men att 

händelsen fortfarande kan tolkas som den symboliskt viktigaste i den kristna tron. Denna kritiken 

bemöttes inte från några präster eller församlingsföreträdare från den romersk-katolska kyrkan.  

Efter en del eftertanke kan den här kritiken ha att göra med att de två första påståendena som 

respondenterna bemöter är negativa påståenden i form av ”… ska inte uppfattas 

bokstavligt” (”Orden om Jesus uppståndelse skall inte uppfattas bokstavligt. Jesus dog och det är 

berättelsen om honom och hans liv som lever vidare”). En lärdom från detta är att om påståenden 

som var mer positiva (exempelvis påståendet ”Jag tror alla som dör kommer hem till Gud”) hade 

kommit i början hade utfallet förmodligen sett annorlunda ut. Det erbjöds ju även en möjlighet att i 

de två sista frågorna mer fritt uttrycka sina tolkningar, och om detta hade erbjudits i början av 

 Hamberg 2000, s.4.38

 Trots 2012, s.72. 39
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enkäten hade kanske inte lika många valt att avbryta enkäten. En lärdom för framtida studier är att 

mer noggrant fundera över placering och formulering av enkätfrågorna.  

Enkäten skickades ut till totalt 118 präster och församlingsföreträdare, 64 från Svenska kyrkan och 

56 från katolska kyrkan. Efter en veckas tid skickades en påminnelse ut till samtliga 118 präster och 

församlingsföreträdare. Ytterligare en påminnelse skickades ut när det var en dag kvar tills enkätens 

stängdes. Av dessa 118 präster och församlingsföreträdare valde 17 personer från den romersk-

katolska kyrkan och 21 personer från Svenska kyrkan att besvara enkäten. Totalt svarade alltså 38 

präster och församlingsföreträdare på enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 32,2 procent, 

vilket i samhällsvetenskapliga sammanhang är en låg svarsfrekvens. Onekligen beror till en viss del 

det låga svarsantalet på enkätfrågorna. Trots att det var några få som uttryckte att frågorna var för 

avgränsande och exkluderande finns det säkerligen fler som delar den åsikten, men som istället för 

att vidarebefordra kritiken istället valde att helt enkelt inte besvara enkäten. En annan faktor som 

kan spela in är att perioden då enkäten distribuerades är relativt nära jul, vilket är en upptagen 

period för många som är verksamma inom kyrkan.  

1.5.4 Tolkningsmetod  
Analysen av resultatet är uppdelat i flera delar utifrån enkätfrågorna. I analysens första del kommer 

resultatet från enkätens första fyra frågor att presenteras i form av procent och medelvärde, vilket 

innebär att det inte behövs någon särskild tolkningsmetod för den analysdelen. Därefter kommer 

resultatet från de 13 påståendena tolkas enligt rubrik 1.5.6.  

En jämförande analys kommer att göras mellan en typsikt ”formell” tolkare från den romersk-

katolska kyrkan och en typsikt ”formell” tolkare från Svenska kyrkan. På likande sätt jämförs även 

”funktionella” och ”fria” tolkare. Tolkningen sker i form av en innehållsanalys av respondenternas 

svar från de två öppna frågorna, för att visa på skillnader och likheter mellan respondenter som båda 

klassats i samma tolkningsinriktning.  

Frågan om respondenten upplever att närområdet som de är verksamma i har påverkats starkt av 

flyktingvågen under de senaste fem åren analyseras med hjälp av svaren från frågan ”Vilket av 

följande påståenden om Bibeln stämmer bäst överens med din egen tro?” där respondenterna fick 

välja ett av fem alternativ för bibeltolkning. Detta görs genom att analysera respondenterna som 
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svarade ”Ja” på flyktingpåverkan och jämföra med gruppens medelvärde på frågan 19 (de fem 

påståendena om bibeltolkningar) 

1.5.5 Tolkning för påståendena  

Respondenternas svar från fråga 6-18, det vill säga de 13 påståendena om Bibeln och den kristna tro 

kommer att tolkas genom att ge varje svarsalternativ (1-7) ett värde, där 7 (instämmer helt) får det 

starkaste värdet (3) och 1 (instämmer inte alls) får det lägsta värdet (-3):  

Svar:   1 2  3 4 5 6 7 
Värde:   -3 -2 -1 0 1 2 3 

Detta sätt att ge svaren för påståendena värde kommer från Karin Dahmström  som talar om hur 40

man på ett fördelaktigt sätt kan analysera attitydfrågor genom att ge svarsalternativen ett värde. 

Dahmström menar att genom att skapa en kodning för svarsalternativen likt ovan, där -3 är ett starkt 

avståndstagande, 0 motsvarar en neutral åsikt och 3 är ett starkt instämmande, leder till att man kan 

lättare behandla och analysera materialet.   41

I Willander och Blåders studie diskuteras de 13 tolkningspåståendena som även används i denna 

studie som antingen fria, funktionella eller formella.  Nedan visare en illustration vilka påståenden 42

som anses ha en fri, funktionell eller formell karaktär.  

Tolkningspåståenden: 

Orden om Jesus uppståndelse skall inte uppfattas bokstavligt. Jesus dog och det är berättelsen 
om honom och hans liv som lever vidare. 

Fri

Berättelsen om Jesus död och uppståndelse skall inte uppfattas bokstavligt. Fri

Jag tror att orden om ”evigt liv” skall förstås symboliskt. När man dör är man död på riktigt. 
Men vi lever genom minnet av oss och vad vi varit. 

Fri

Jag tror att Jesus verkligen uppväckte Lasaros trots att han var död på riktigt. Formell

För mig innebär orden om Jesus uppståndelse att Jesus uppväcktes av Gud och att hans döda 
kropp fick liv så att han kunde lämna graven.

Formell

Jag tror att alla som dör kommer hem till Gud. Funktionell 

 Karin Dahmström, Från datainsamling till rapport - att göra en statistisk undersökning, 5:e uppl. (Lund: 40

Studentlitteratur, 2011).

 Dahmström 2011, s.177. 41

 Willander & Blåder 2016, s.60. 42
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Analysen kommer att ske genom att granska varje respondents svar på fråga 6-18 (de 13 

påståendena), och därmed ge varje svar ett värde. För att på ett enkelt sätt kunna illustrera hur 

analysen kommer gå till erbjuds ett exempel i tabellen nedan. Tabellen är gjord utifrån respondent 

29 från Svenska kyrkans svar. Respondenten har angett olika svar (som varierar mellan 1-7) på de 

13 påståendena. I exemplet nedan kan man se hur respondent 29 har på fråga 6 (som kategoriseras 

som en ”fri” fråga) angett en 7:a som då får värdet 3. På nästa fråga, fråga 7, har respondenten 

återigen angett en 7:a som ger värdet 3. 

Svar från respondent 29, Svenska kyrkan:  

Jag tror berättelsen om Lasaros skall uppfattas symboliskt. Fri

Jag tror att Gud kan göra under, som t.ex. att uppväcka Lasaros, men det att Gud gör mirakler 
med människor är på intet sätt avgörande för kristen tro. 

Funktionell 

Jag tror att Jesus död var en konsekvens av människors ondska men hans död är inte en 
nödvändig förutsättning för vår frälsning. 

Funktionell 

Jag tror att Jesus död och uppståndelse innebär att hela tillvaron förvandlats till något 
annorlunda än vad som gällde innan denna historiska händelse. 

Formell

Jag tror att Jesus genom sin död besegrade världens ondska för alltid. Formell

Endast de som dör i tro på Jesus som frälsare får evigt liv. Formell

Jag tror att Jesus död var ett nödvändigt offer för att människor skall kunna räddas undan dom 
och död.

Formell 

Fråga Svar Värde

6 (Fri) 7 3

7 (Fri) 7 3

8 (Fri) 7 3

9 (Formell) 1 −3

10 (Formell) 1 −3

11 (Funktionell) 4 0

12 (Fri) 7 3

13 (Funktionell) 3 −1

14 (Funktionell) 1 −3

15 (Formell) 1 −3

16 (Formell) 1 −3

17(Formell) 1 −3

Fråga
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Efter att samtliga svar har fått ett värde börjar nu uträkningen. Som tidigare nämnt infaller varje 

fråga i antingen kategorin för ”fri”, ”funktionell” eller ”formell” bibeltolkning. Genom att lägga 

ihop värdet från varje fråga från respektive kategori får man fram ett totalvärde. Därefter räknas 

medelvärdet ut från totalvärdet, och man får då fram ett resultat som visar vilken kategori 

respondenten har ett starkast instämmande i. I illustrationen nedan kan man se att respondent 29 

från Svenska kyrkan faller inom den ”fria” tolkningsinriktningen, då det var den kategorin som fick 

högst värde. 

Respondent 29 resultat:  

18 (Formell) 1 −3

Svar VärdeFråga

Formell Funktionell Fri

−18/6 = -3 −4/3 = -1,33 12/4 = 3

Genomsnitt: - 3,0 Genomnsnitt: -1,33 Genomsnitt: 3,0

20



2. Analys  
Respondenterna blev tillfrågade att besvara 21 frågor, varav fem bestod av frågor om de själva, 

deras yrke och deras närmiljö. Nästa frågesats bestod av 13 påståenden om Bibeln och den kristna 

tron som respondenterna skulle bedöma utifrån sin egen tro på en skala 1-7 där 1 var ”Instämmer 

inte alls” och 7 var ”Instämmer helt”. Därefter kom en fråga där respondenterna blev ombedda att 

kryssa för det alternativ för bibeltolkning som stämmer bäst överens med sin egen tro. Enkätens två 

sista frågor bestod av öppna frågor, där respondenterna skulle kort redogöra för hur de tolkar två 

olika bibelstycken. I följande avsnitt presenteras respondenternas svar på enkäten. Avsnitten är 

uppdelade efter respektive samfunds svar, först svaren från den romersk-katolska kyrkan och sedan 

svaren från Svenska kyrkan. I slutet gör en kvalitativ jämförande analys av samfundens svar på de 

öppna frågorna, ett exempel på ett sådant svar är ”En tolkning av ett under” som en respondent från 

Svenska kyrkan gav vid frågan om att tolka skapelseberättelsen. Tillsist görs två övriga analyser, 

där den ena fokuserar på teorin om flyktingvågens påverkan på samfundens bibelsyner, och den 

andra på skillnaden mellan kvinnor och mäns bibelsyn.  

2.1 Romersk-katolska kyrkan 

Totalt besvarade 17 präster och församlingsföreträdare enkäten från den den romersk-katolska 

kyrkan. Samtliga respondenter var män, vilket inte är besynnerligt eftersom den katolska kyrkan 

inte tillåter kvinnliga präster. Däremot skickades enkäten ut till några kvinnliga 

församlingsföreträdare (systrar) från den romersk-katolska kyrkan, men ingen av dessa valde att 

besvara enkäten. På frågan där respondenterna ombads att ange om de var man eller kvinnan fanns 

även en möjlighet för respondenterna att kommentera frågan, varav totalt en respondent valde att 

kommentera att man antingen är man eller kvinnan, och att allt annat är påhitt/ideologi. 

Respondenterna var i diverse åldrar, med den äldsta född år 1935 och den yngsta 1981. Snittåldern 

bland respondenterna var 57 år. På frågan ”Hur många år har du arbetat inom kyrkan” varierade 

respondenternas svar, där den som arbetat längst har jobbat i 58 år och den som arbetat kortast tid 6 

år. Snittlängden för antal år verksamma inom kyrkan för respondenterna var 25 år. På frågan ”Om 

du är präst, vilket år prästvigdes du?” svarade 14 av 17 att de är prästvigda, vilket innebär att 

majoriteten av respondenter från den romersk-katolska kyrkan är präster. Från de övriga tre som 

inte fyllde i att de var präster kommenterade en att han är diakon sedan 2002, den andra att han är 

diakonkandidat och ska bli vigd under våren 2020 och den tredje kommenterade inget alls.  
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2.1.1 Fria, funktionella och formella präster och församlingsföreträdare inom den 

romersk-katolska kyrkan  

För att ge en bild av hur vanligt förekommande de den ”fria”, ”funktionella” och ”formella” 

tolkningsinriktningen är bland präster och församlingsföreträdare inom den romersk-katolska 

kyrkan har samtliga respondenters svar tolkats enligt den metod som presenterades under rubriken 

1.5.6 ”Tolkning för påståendena”. Tabellen nedan visar samtliga svar från respondenter från den 

romersk-katolska kyrkan : 43

* ID 4 fick lika många poäng för den formella som den funktionella tolkningsinriktningen, därför har ett halvt poäng 
tilldelats respektive kategori. 

** ID 6 fick lika många poäng för den formella och funktionella tolkningsinriktningen, därför har ett halvt poäng 
tilldelats respektive kategori. 

ID: FORMELL FUNKTIONELL FRI

ID 1 1,16 0,0 −0,25

ID 2 3,0 −0,33 −3,0

ID 4* −2,0 −2,0 −2,75

ID 5 1,66 0,66 −3,0

ID 6** −1,0 −1,0 −3,0

ID 8 1,0 3,0 −3,0

ID 10 2,0 0,66 −3,0

ID 12 3,0 −3,0 −3,0

ID 13 0,66 −0,33 −3,0

ID 14 2,33 −3,0 −3,0

ID 16 0,16 −1,0 −3,0

ID 17 2,33 −2,0 −3,0

ID 18 3,0 −2,0 −1,6

ID 20 0,83 −1,66 −3,0

ID 21 0,5 −0,33 −3,0

ID 22 1,5 1,0 −3,0

ID 23 2,33 −1,0 −3,0

Totalt: 17 Formella: 15 Funktionella: 2 Fria: 0

 Följande data är hämtat från enkäten ”Bibeltolkning romersk-katolska kyrkan”.43
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När resultatet från samtliga respondenter jämförs kan man se att respondenterna i högre 

utsträckning omfattar tolkningsinriktningen som kallas ”formell” än tolkningsinriktningen 

”funktionell” eller ”fri”. För tolkningsinriktningen ”fri” är svarsalternativet ”Instämmer inte alls” 

vanligast då de flesta (14 av 17 respondenter) har fått genomsnittsvärdet -3,0. Det var således ingen 

som klassades i den ”fria” tolkningsinriktningen. Detta kan jämföras med resultatet för den 

”funktionella” tolkningsinriktningen där majoriteten hamnar på den negativa skalan av 

värdetabellen. Med det sagt är respondenterna mer för än emot den ”funktionella” 

tolkningsinriktningen jämfört med den ”fria” tolkningsinriktningen, men ställningstagandet för den 

”funktionella” tolkningsinriktningen är inte lika stark som för den ”formella” inriktningen.  

2.1.2 Kategorisering av den romersk-katolska kyrkans bibeltolkningar 

För att kunna besvara frågeställningen som syftade till att undersöka vilken kategori för 

bibeltolkning som den romersk-katolska kyrkan faller inom har respondenternas svar på 

enkätfrågan 19 ”Vilket av följande påstående för bibeltolkning stämmer bäst överens med din egen 

tro?” analyserats. Fråga 19 bestod av fem olika påståenden om Bibeln. Tabellen nedan visar hur 

respondenterna från den romersk-katolska kyrkan har svarat:  

Genom att ge varje svarsalternativ ett värde (alternativ 1 = värde 1, alternativ 2 = värde 2…) och 

sedan dividera summen av samtliga värde (35) med antalet tal (17) kunde medelvärde räknas ut, 

vilket landade på 2,05. Detta innebär det den romersk-katolska kyrkan faller inom kategori 2 för 

bibeltolkning: ”Bibeln innehåller ett unikt och avgörande budskap som skrevs ned av människor 

som inspirerats av Gud, men den innehåller även mänskliga fel.”. Trots att medelvärdet blev 2,05 

Bibeltolkningar: Antal 

1. Bibeln är Guds ord och allt som står i Bibeln är bokstavligt sant. 3

2. Bibeln innehåller ett unikt och avgörande budskap som skrevs ned av människor 
som inspirerades av Gud, men den innehåller även mänskliga fel.

10

3. Bibeln innehåller ett unikt, heligt och inspirerat budskap som inte förändras 
genom tiderna, men den innehåller även saker som inte är relevanta för vår tid.

4

4. Bibeln är en bra bok eftersom den var skriven av visa människor, men denna 
visdom finns på flera ställen och är inte begränsad till Bibeln.

0

5. Bibeln skrevs av människor som levde för så länge sedan att den är värd väldigt 
lite idag. 

0

Medelvärde: 2,05
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finns det fortfarande spridningar inom samfundet då 3 ansåg att Bibeln är Guds ord och därmed 

bokstavligt sant, medan 4 ansåg att Bibeln är bra men innehåller saker som inte är relevant för vår 

tid.  

2.2 Svenska kyrkan  
Från Svenska kyrkan valde totalt 21 präster och församlingsföreträdare att besvara enkäten. Totalt 

valde 14 kvinnor och 7 män att besvara enkäten, vilket innebär att majoriteten av respondenterna 

var kvinnor. Trots att enkäten skickades ut till ungefär lika många män som kvinnor inom Svenska 

kyrkan är det är svårt att säga exakt varför fler kvinnor än män valde att svara, men tidigare 

forskning visar att kvinnor har större svarsfrekvens än män i enkätundersökningar.  Likt i enkäten 44

för den romersk-katolska kyrkan hade respondenterna från Svenska kyrkan möjligheten att 

kommentera frågan ”Är du man eller kvinna?”, varav en respondent valde att kommentera att hon i 

först hand var människan och sedan kristen. Den andra respondenten valde att kommentar att det 

hade varit bra med ett tredje alternativ för transpersoner/ickebinära eller andra som av olika skäl 

inte identifierar sig som vare sig man eller kvinna.  

Respondenterna varierade i åldrar där den äldsta respondenten var född 1957 och den yngsta 1988. 

Snittåldern bland respondenterna var 50 år. På frågan ”Hur många år har du arbetat inom kyrkan?” 

hade den som arbetat längst arbetat i 37 år och den som arbetat kortast tid 4 år. Snittlängden för 

antal år verksamma inom kyrkan för respondenterna var 19 år. På frågan ”Om du är präst, vilket år 

prästvigdes du?” svarade 20 av 21 att de är prästvigda, vilket innebär att majoriteten av 

respondenter från Svenska kyrkan är präster. Det var enbart en respondent som angav att hon inte 

var präst, men lämnade inga övriga kommentarer om hennes arbetsroll.  

2.2.1 Fria, funktionella och formella präster och församlingsföreträdare inom 

Svenska kyrkan 

 Margareta Lindén-Boström & Carina Persson, (2010). Bortfall i folkhälsoenkäter - Spelar det någon roll? 44

https://www.regionorebrolan.se (hämtad 2019-12-18).
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För att ge en bild av hur vanligt förekommande den ”fria”, ”funktionella” och ”formella” 

tolkningsinriktningen är bland präster och församlingsföreträdare inom Svenska kyrkan har 

samtliga respondenters svar tolkats enligt metoden som presenterades under rubriken 1.5.6 

”Tolkning för påståendena”. Tabellen nedan visar samtliga svar från respondenter från Svenska 

kyrkan :  45

* ID 16 fick lika många poäng för den formella som den funktionella tolkningsinriktningen, därför har ett halvt poäng 

tilldelats respektive kategori. 

ID: FORMELL FUNKTIONELL FRI

ID 2 1,83 −0,66 −2,75

ID 3 0,83 −1,33 −2,5

ID 4 2,83 −1,0 −3,0

ID 7 2,83 −2,0 −3,0

ID 10 1,0 1,5 0,0

ID 11 −1,0 2,0 −2,25

ID 12 2,16 1,0 −2,25

ID 14 1,33 0,66 −1,5

ID 16* 1,0 1,0 −1,25

ID 17 −2,0 2,33 −1,25

ID 18 0,66 1,66 0,0

ID 19 2,66 2,0 −3,0

ID 20 2,0 1,0 −3,0

ID 21 0,5 −1,33 −3,0

ID 22 1,5 1,66 −2,5

ID 23 1,83 0,66 −2,75

ID 26 2,0 −1,66 −2,5

ID 27 2,5 3,0 −2,75

ID 29 −0,5 2,33 −1,75

ID 31 −2,0 1,0 0,25

ID 32 −3,0 −1,33 3,0

Totalt: 21 Formella: 11,5 Funktionella: 8,5 Fria: 1

 Följande data är hämtat från enkäten ”Bibeltolkning Svenska kyrkan”. 45
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Jämför man resultatet från samtliga respondenter kan man se att respondenterna i högre 

utsträckning omfattar tolkningsinriktningen som kallas ”formell” än tolkningsinriktningen 

”funktionell” eller ”fri”, däremot var det ingen som kom upp i ett max-medelvärde på 3,0 i den 

”formella” kategorin. Strax därefter visar resultatet att 40,48% av respondenterna faller inom den 

”funktionella” tolkningsinriktningen. Detta kan jämföras med resultatet för den ”fria” 

tolkningsinriktningen som enbart 1 respondent klassades inom. Resultatet visar att trots att 

majoriteten hamnar inom den ”formella” tolkningsinriktningen är respondenterna mer för än emot 

den funktionella tolkningsinriktningen, då många respondenter som klassas som ”formella” hade ett 

genomsnitt för den ”funktionella” tolkningsinriktningen som var på den positiva skala av 

värdetabellen (se exempelvis ID 19).  

2.2.2 Kategorisering av Svenska kyrkans bibeltolkningar 

För att kunna besvara frågeställningen som syftade till att undersöka vilken kategori för 

bibeltolkning som Svenska kyrkan faller inom har respondenternas svar på enkätfrågan 19 ”Vilket 

av följande påstående för bibeltolkning stämmer bäst överens med din egen tro?” analyserats. Fråga 

19 bestod av fem olika påståenden om Bibeln. Tabellen nedan visar hur respondenterna från 

Svenska kyrkan har svarat:  

Genom att ge varje svarsalternativ ett värde (alternativ 1 = värde 1, alternativ 2 = värde 2…) och 

sedan dividera summen av samtliga värde (53) med antalet tal (21) kunde medelvärde räknas ut, 

vilket landade på 2,52. Detta innebär att Svenska kyrkan faller inom kategori 2 för bibeltolkning: 

Bibeltolkningar: Antal 

1. Bibeln är Guds ord och allt som står i Bibeln är bokstavligt sant. 0

2. Bibeln innehåller ett unikt och avgörande budskap som skrevs ned av människor 
som inspirerades av Gud, men den innehåller även mänskliga fel.

11

3. Bibeln innehåller ett unikt, heligt och inspirerat budskap som inte förändras 
genom tiderna, men den innehåller även saker som inte är relevanta för vår tid.

9

4. Bibeln är en bra bok eftersom den var skriven av visa människor, men denna 
visdom finns på flera ställen och är inte begränsad till Bibeln.

1

5. Bibeln skrevs av människor som levde för så länge sedan att den är värd väldigt 
lite idag. 

0

Medelvärde: 2,52
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”Bibeln innehåller ett unikt och avgörande budskap som skrevs ned av människor som inspirerats 

av Gud, men den innehåller även mänskliga fel.”. Trots att medelvärdet blev 2,52 finns det 

fortfarande spridningar inom samfundet, främst mellan alternativ 2 och 3.  

2.3 Jämförelse: Romersk-katolska kyrkan och Svenska kyrkan  
För att kunna jämföra skillnaderna och likheterna mellan den romersk-katolska kyrkan och Svenska 

kyrkans präster och församlingsföreträdare har en typisk ”formell”, en typisk ”funktionell” och en 

typisk ”fri” tolkare valts ut från respektive samfund. Med hjälp av respondenternas svar på enkätens 

två sista frågor, (där de tolkade två bibelavsnitt) analyseras respondenter som har hamnat i samma 

tolkningsinriktning för att redogöra för skillnader och likheter mellan samfunden.  

2.3.1 Jämförelse: ”Formella” tolkare 

I följande avsnitt jämförs respondent ID 12 från den romersk-katolska kyrkan med respondent ID 4 

från Svenska kyrka som båda klassas som ”formella” tolkare. Respondent 1D 12 fick ett 

medelvärde på 3,0 i den ”formella” kategorin, -3,0 i den ”funktionella” och -3,0 i den ”fria”. Bland 

respondenterna från Svenska kyrkan fanns det ingen som kom upp 3,0, däremot fick respondent ID 

4 medelvärdet 2,83 vilket fortfarande är högt. ID 4 fick ett medelvärde -1,0 i den ”funktionella” 

kategorin och medelvärdet -3,0 i den ”fri”.  

Det som skiljer sig mellan respondenterna är deras inställning till den ”funktionella” 

tolkningsinriktningen, där respondenten från den romersk-katolska kyrkan har ett starkt 

avståndstagande, medan respondenten från Svenska kyrkan inte tar ett lika stort avstånd. Med 

ID: FORMELL FUNKTIONELL FRI 

ID 12 (katolska kyrkan) 3,0 −3,0 −3,0

ID 4 (Svenska kyrkan) 2,83 −1,0 −3,0
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relativt liknande ”betyg” kan man därför påstå att ID 12 och ID 4 delar därmed en liknande 

bibelsyn.  

På fråga 20 ombads respondenterna att tolka bibelstycket Mos 1:1-5 med max 150 ord. Respondent 

ID 12 från den romersk-katolska kyrkan skrev följande på den frågan: ”Att Gud skapar ur intet och 

är skild från skapelsen. Att skapelsen är ordnad, konsekvens av Guds kärlek och i sig god.”. 

Respondent 4 från Svenska kyrkan svarade på samma fråga: ”Gud har skapat allt som finns. Vet inte 

exakt hur och när. Det viktigaste är att Gud startade och står bakom allt och att allt var gott från 

början.”. Båda svaren liknar varandra i det avseendet att man tydliggör Gud som skaparen och det 

goda. I det här avseendet skiljer sig inte respondenternas svar från varandra.  

På fråga 21 ombads respondenterna att återigen tolka ett bibelstycke, den här gången Mark 6:45-51. 

Respondent ID 12 från den romersk-katolska kyrkan svarade: ”Jesus bekräftar sitt gudomliga 

anspråk genom att visa sig som den som besegrar kaoset = Guds makt enligt GT (för vilket 

storm+vatten = ont).”. Här gör respondenten tydligt att det är Jesus gudomlighet som gör att han 

kan besegra kaos, och att naturfenomen som vatten och storm är liknelser till kaos (ont). 

Respondenten skriver inte att Jesus verkligen gick på vattnet.  

Respondent 4 från Svenska kyrkan svarade på samma fråga: ”Jesus är Gud och har därmed makt 

över allt som finns i naturen.”. Här nämner respondenten inget om att vatten symboliserar det 

okontrollerbara, utan snarare pekar på Jesus gudomlighet och att han därmed har förmågan att styra 

allt i naturen (inklusive vatten). Man skulle kunna tolka detta som att respondenten menar att Jesus 

verkligen gick på vattnet, i och med att respondenten betonar Jesus makt över naturen. Här ser vi en 

skillnad mellan två personer som båda klassas som ”formella”, där den ena betonar Jesus kontroll 

över kaos och den andra Jesus makt över naturen. Således kan man säga att det finns likheter och 

skillnader för hur man tolkar Bibeln även bland personer inom samma tolkningsinriktning.  

2.3.2 Jämförelse: ”Funktionella” tolkare 

I följande avsnitt jämförs respondent ID 8 från den romersk-katolska kyrkan med respondent ID 27 

från Svenska kyrka som båda klassas som ”funktionella” tolkare. Respondent 1D 8 fick ett 

medelvärde på 3,0 i den ”funktionella” kategorin, -3,0 i den ”fria” och 1,0 i den ”formella”. 

Respondent ID 27 fick liknande värden: 3,0 i den ”funktionella” kategorin, -1,75 i den ”fria” och 

2,5 i den ”formella”.  
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Här kan man se att respondenten från den romersk-katolska kyrkan tar ett starkare avståndstagande 

från den ”fria” tolkningsinriktningen än vad respondenten från Svenska kyrkan gör. Respondenten 

från Svenska kyrka har ett större instämmande i den ”formella” tolkningsinriktningen jämfört med 

respondenten från den romersk-katolska kyrkan. I och med att båda respondenterna fått medelvärdet 

på 3,0 (vilket är det högsta medelvärdet för ”Instämmer helt”) i den ”funktionella” 

tolkningsinriktningen kan man därför mena att ID 8 och ID 27 delar en liknande bibelsyn.  

På fråga 20 ombads respondenterna att tolka bibelstycket Mos 1:1-5 med max 150 ord. Respondent 

ID 8 från den romersk-katolska kyrkan skrev följande på den frågan: ”Detta är inte en historiskt 

korrekt skildring av hur allt blev till. Däremot visar den på att Gud är alltings källa.”. Här visar 

respondenten tydligt sitt avståndstagande från att skapelseberättelsen ska ha varit en historiskt 

verklig händelse. Respondenten gör dock klart för att Gud är skaparen. Respondentens svar är av en 

typsikt ”funktionell” karaktär, där man inkluderar en tro på övernaturliga element (”Gud är alltings 

källa), men samtidigt avvisar att övernaturligheter (”Detta (skapelseberättelsen) är inte en historiskt 

korrekt skildring…) skulle vara avgörande för den kristna tro.  

Respondent 27 från Svenska kyrkan svarade på samma fråga: ”En av skapelseberättelserna. 

Beskriver världens tillkomst med ord som idag bör förstås som en poetisk sanning. Har inget med 

naturvetenskap att göra.”. Här gör respondenten tydligt att skapelseberättelsen bör ses som en 

poetisk skildring av hur världen skapades, och tar även avstånd från att skapelseberättelsen har 

något med naturvetenskap att göra.  

På fråga 21 ombads respondenterna att återigen tolka ett bibelstycke, den här gången Mark 6:45-51. 

Respondent ID 8 svarade: ”Jag tror att Jesus gick på vattnet. Han visar därmed att han inte är en 

vanlig människa, utan att han är Gud.”. Respondenten menar att Jesus verkligen gick på vattnet och 

att han kunde göra det eftersom han har övernaturliga makter, här gör respondenten alltså en 

bokstavlig tolkning. Respondent 27 från Svenska kyrkan svarade på samma fråga: ”En metafor för 

ID: FORMELL FUNKTIONELL FRI 

ID 8 (katolska kyrkan) 1,0 3,0 −3,0

ID 27 (svenska kyrkan) 2,5 3,0 −1,75
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hur Jesus har makt över skapelsen, eftersom han är Gud.”. Respondent 27 från Svenska kyrkan 

uttrycker tydligt att Jesus gång på vattnet är en metafor och gör därför en bildlig tolkning.  

I följande avsnitt har man kunnat se hur två personer som båda klassas som ”funktionella” har 

tydliga likheter och skillnader. Respondenternas bibelsyn liknar varandras när det kommer till synen 

på Gud som skaparen och makt. Däremot skiljer sig bibelsynerna åt vid berättelsen om Jesus gång 

på vattnet, där respondenten från den romersk-katolska kyrkan tolkar bokstavligt och respondenten 

från Svenska kyrkan tolkar bildligt. Således kan man dra slutsatsen att det även finns skillnader 

såväl mellan som inom de olika tolkningsinriktningarna.  

2.3.3 Jämförelse: ”Fria” tolkare 

Eftersom ingen från den romersk-katolska kyrkan hamnade i den ”fria” tolkningsinriktningen, vilket 

är intressant nog i sig självt, kan inte en exakt jämförelse göras på samma sätt som de andra. 

Däremot görs en diskussion mellan en ”fri” tolkare från Svenska kyrkan och en respondent från den 

romersk-katolska kyrkan som fick ett inte allt för lågt medelvärde (jämfört med de övriga 

respondenterna från romersk-katolska kyrkan) i den ”fria” tolkningsinriktningen.  

På fråga 20 ombads respondenterna att tolka bibelstycket Mos 1:1-5 med max 150 ord. Respondent 

ID 1 från den romersk-katolska kyrkan skrev följande på den frågan: ”En poetisk och teologisk 

tolkning av skapelsen.”. Här tydliggör respondenten att skapelseberättelsen så som den skildras i 

Bibeln är poetisk tolkning, det vill säga inte en bokstavlig. Respondenten ID 32 från Svenska 

kyrkan svarade på samma fråga: ”Symboliskt, existentiellt och metaforiskt.”. Respondenten gör 

klart att skapelseberättelsen ska tolkas symboliskt och att den inte är menat att förstås bokstavligt.  

På fråga 21 ombads respondenterna att återigen tolka ett bibelstycke, Mark 6:45-51, där respondent 

ID 1 svarade: ”Kanske ett historiskt skeende; viktigare är det symboliska / teologiska budskapet om 

Jesus som herre över hotfulla (natur-) makter.”. Här förnekar inte respondenten att Jesus gång på 

vattnet kan ha varit en verkligt historisk händelse, men att det är händelsens symboliska innebörd 

ID: FORMELL FUNKTIONELL FRI 

ID 1 (katolska kyrkan) 1,16 0,0 −0,25

ID 32 (svenska kyrkan) −3,0 −1,33 3,0
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som är det viktiga. ID 32 från Svenska kyrkan svarade: ”Symboliskt, existentiellt och metaforiskt.”. 

Här valde respondenten att återigen använda sig av samma formulering som föregående fråga, och 

tydliggör därmed att berättelsen om Jesus gång på vatten bör inte förstås bokstavligt. Båda 

respondenterna betonar således det symboliskt viktiga med Jesus gång på vattnet.  

2.4 Påverkan av flyktingvågen  
I enkäten blev respondenterna ombedda att besvara frågan om de arbetar i ett närområde som de 

upplever har påverkats starkt av flyktingvågen under de senaste fem åren. För att undersöka min 

hypotes om att den romersk-katolska kyrkan blir mer konservativ och Svenska kyrkan mer liberal i 

sin bibelsyn när det kommer influenser från andra länder har de respondenter som svarade ”Ja” 

respektive ”Nej” på fråga 5 analyserats vidare. Bland respondenterna från den romersk-katolska 

kyrkan svarade 10 av 17 ”Ja” på flyktingfrågan. 

Genom att granska svaret på fråga 19 (där respondenterna blev ombedda att kryssa för ett av fem 

alternativ för bibeltolkning) bland de respondenter som svarade ”Ja” på flyktingfrågan har den här 

studien kunnat räkna ut medelvärdet från respondenternas svar likt tabellen nedan.  

ID: Fråga 19, svarsalternativ 1-5: Fråga 5, flyktingfrågan:

ID 1 2 Ja 

ID 2 1 Nej 

ID 4 2 Ja

ID 5 2 Ja 

ID 6 2 Nej

ID 8 2 Ja

ID 10 2 Nej

ID 12 2 Ja 

ID 13 2 Ja

ID 14 3 Ja

ID 16 3 Ja

ID 17 2 Nej

ID 18 1 Ja

ID 20 2 Nej
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Tabellen ovan visar att respondenterna som svara de ”Ja” på flyktingfrågan fick ett medelvärde på 

2,0 på fråga 19. Fråga 19 består som tidigare nämnt av fem alternativ för bibeltolkning, där 

alternativ 1 (Bibeln är Guds ord och allt som står i Bibeln är bokstavligt sant) är det mest 

konservativa och alternativ 5 (Bibeln skrevs av människor som levde för så länge sedan att den är 

värd väldigt lite idag) det mest liberala påståendet. De respondenter som svarade ”Nej” på 

flyktingfrågan fick ett medelvärde på 2,14, vilket visar att de har en mer liberal syn på Bibeln än de 

som svarade ”Ja”. Eftersom det här är en fråga som kräver mer forskning är det svårt att påstå att 

detta är bevis nog för att visa att hypotesen om att präster och församlingsföreträdare från den 

romersk-katolska kyrkan blir mer konservativa i sin bibeltro när det kommer influenser från andra 

länder stämmer, däremot är detta ett första prov på att hypotesen kan stämma.  

På likande sätt gjordes en analys av respondenterna från Svenska kyrkan, där 10 person svarade 

”Ja” på flyktingfrågan och 11 svarade ”Nej”.  

ID 21 3 Nej

ID 22 3 Nej

ID 23 1 Ja

Totalt ja: 10


20/10 = 2


Medelvärde ”Ja”: 2,0

Totalt nej: 7


15/7 = 2,14


Medelvärde ”Nej”: 2,14

ID: Fråga 19, svarsalternativ 1-5: Fråga 5, flyktingfrågan:

ID: Fråga 19, Svarsalternativ 1-5: Fråga 5, flyktingfrågan:

ID 2 2 Nej

ID 3 3 Nej

ID 4 3 Nej

ID 7 2 Ja

ID 10 2 Nej

ID 11 2 Nej

ID 12 2 Ja

ID 14 2 Nej

ID 16* 2 Ja
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Tabellen ovan visar att respondenterna som svara de ”Ja” på flyktingfrågan fick ett medelvärde på 

2,60, medan de som svarade ”Nej” fick ett medelvärde på 2,45. Detta indikerar att respondenterna 

som uppgav att deras närområde starkt påverkats av flyktingvågen är också mer liberala i sina 

bibelsyner, jämfört med gruppen som svarade ”Nej” som fick ett medelvärde som indikerar på en 

mer konservativ bibelsyn. Resultatet förstärker därmed hypotesen. Den här studien är en tydlig 

indikation på att teorin om att romersk-katolska kyrkans präster och församlingsföreträdare blir mer 

konservativa av att verka i invandrartäta områden, medan Svenska kyrkans präster och 

församlingsföreträdare blir mer liberala av att arbeta i samma kontext.  

2.5 Skillnaden mellan kvinnor och mäns bibelsyn  

Från den romersk-katolska kyrkan var det enbart män som besvarade enkäten, trots att enkäten 

distribuerades till både män och kvinnor verksamma inom den romersk-katolska kyrkan. De 

kvinnor som enkäten distribuerades till var titulerade som systrar inom församlingarna. Med det 

sagt var däremot majoriteten män bland det antal som enkäten skickades till, vilket gör resultatet 

väntat. Inom den romersk-katolska kyrkan är det inte tillåtet med kvinnliga präster, eftersom Jesus 

ID 17 3 Nej

ID 18 2 Ja

ID 19 2 Nej

ID 20 2 Nej

ID 21 3 Ja

ID 22 3 Ja

ID 23 3 Nej

ID 26 3 Ja

ID 27 2 Ja

ID 29 3 Ja

ID 31 3 Nej

ID 32 4 Ja

Totalt ”Ja”: 10


26/10 = 2,60


Medelvärde ”Ja”: 2,60

Totalt ”Nej”: 11


27/11 = 2,14


Medelvärde ”Nej”: 2,45

ID: Fråga 19, Svarsalternativ 1-5: Fråga 5, flyktingfrågan:
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enbart hade män som sina apostlar. Inom Svenska kyrkan är det däremot tillåtet med kvinnliga 

präster, vilket har lett till att den har studien har kunnat samla in enkätsvar från både kvinnor och 

män. Kvinnliga präster accepterades inom Svenska kyrkan år 1958, men innan dess fanns en rädsla 

för att kvinnors prästvigning skulle leda till splittringar inom kyrkan eftersom kvinnorna möjligtvis 

erhåller en bibelsyn som skiljer sig mot de manliga prästernas.  Med den utgångspunkten görs 46

därför en kort analys om skillnaden mellan kvinnor och mäns bibelsyn inom Svenska kyrkan. 

Genom att addera samtliga värden i varje kategori för sig, först den ”formella”, sen den 

”funktionella” och sist den ”fria” kategorin, kunde de kvinnliga och manliga respondenternas 

medelvärde för varje tolkningsinriktning räknas ut.  

I tabellen ovan kan man se att både kvinnor och män har högst medelvärde i den ”formella” 

tolkningsinriktningen, däremot har kvinnorna ett högre medelvärde med 1,05 och därmed ett 

starkare instämmande till den ”formella” tolkningsinriktningen än männen (0,30). I den 

”funktionella” tolkningsinriktningen har kvinnorna ett högre medelvärde (0,47) än männen. I den 

”fria” tolkningsinriktningen har däremot männen ett starkare avståndstagande än kvinnorna.  

Mellan den ”formella” och den ”funktionella” tolkningsinriktningen skiljer sig männens medelvärde 

väldigt lite, vilket visar på att det inte finns stora skillnader mellan männens attityder till de två 

nämnda tolkningsinriktningarna. Tydligt blir dock att männen tar ett större avståndstagande till den 

”fria” tolkningsinriktningen än vad kvinnorna gör. Kvinnornas medelvärde mellan de olika 

tolkningsinriktningarna skiljer sig inte heller så mycket åt, det är exempelvis liten skillnad mellan 

den ”formella” och ”funktionella” tolkningsinriktningen. Däremot är det tydligt att även kvinnorna 

har ett relativt stort avståndstagande mot den ”fria” tolkningsinriktningen jämfört med de övriga två 

tolkningsinriktningarna.  

FORMELL FUNKTIONELL FRI

Kvinnor 1,05 0,74 −1,73

Män 0,30 0,28 −1,92

 Prästämbetet för kvinnor och män, Svenska kyrkan, 2019-09-10, https://www.svenskakyrkan.se/kvinnliga-46

praster (hämtad 2019-12-17). 
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I resultatet kan man se att de kvinnliga och manliga respondenternas bibelsyner skiljer sig åt, men 

inte på ett drastiskt sätt. Siffrorna rör sig i ungefär samma områden. Det hade varit mer förvånande 

(eller intressant) om någon tolkningsinriktning hade haft en större differens. Då studien inte är 

tillräckligt omfattande för att kunna generalisera resultatet kan man ändå påstå att resultatet är en 

indikation på att det finns en skillnad mellan kvinnor och mäns sätt att tolka Bibeln, även fast att 

denna skillnaden inte är stor.  
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3. Slutsatser och utblick 
3.1 De tre frågeställningarnas besvarande  

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka samfundsskillnader mellan den romersk-

katolska kyrkan och Svenska kyrkan genom att undersöka hur präster och församlingsföreträdare 

definierar sina bibelsyner. För att lyckas med detta har studien utgått från tre frågeställningar. Den 

första forskningsfrågan undersökte vad präster och församlingsföreträdare från den romersk-

katolska kyrkan respektive Svenska kyrkan har för bibelsyn. Den andra forskningsfrågan syftade till 

att kategorisera samfunden utifrån de fem påståenden om bibeltolkning som presenterades i 

inledningen. Den tredje frågan utgick från Willander & Blåders trefaldiga teori om ”fri”, 

”funktionell” och ”formell” tolkningsinriktning och hur källmaterialet kan tolkas utifrån just denna 

teorin.  

Som svar på den första forskningsfrågan kom resultatet att visa att präster och 

församlingsföreträdare från den romersk-katolska kyrkan hade i större utsträckning en mer 

konservativ bibelsyn, då 15 respondenter från den romersk-katolska kyrkan kategoriserades som 

”formella” tolkare, 2 som ”funktionella” och ingen som ”fria”. Jämför man med resultatet från 

Svenska kyrkan så var även där den ”formella” tolkningsinriktningen störst med 11,5 respondenter, 

därefter kom den ”funktionella” med 8,5 respondenter och 1 som ”fri”. Således kan man säga att 

trots stora variationer mellan båda samfunden klassas både den romersk-katolska kyrkan och 

Svenska kyrkan som ”formella”.  

Den andra forskningsfrågan visar att präster och församlingsföreträdare från både den romersk-

katolska kyrkan och Svenska kyrkan hamnar i den andra kategorin för bibeltolkning, nämligen B. 

”Bibeln innehåller ett unikt och avgörande budskap som skrevs ned av människor som inspirerades 

av Gud, men den innehåller även mänskliga fel.”. Den romersk-katolska kyrkan fick ett medelvärde 

på 2,05 medan Svenska kyrkan fick ett medelvärde på 2,52, vilket visar att Svenska kyrkan har lite 

mer liberala tendenser i sina bibeltolkningar. De fem bibelpåståendena är uppbyggda på en skala där 

alternativ A är mest konservativ och alternativ E mest liberal.  

Den tredje och sista forskningsfrågan syftade till att undersöka hur Willander & Blåders trefaldiga 

teori om ”fri”, ”funktionell” och ”formell” tolkningsinriktning kan tolkas utifrån den här studiens 

källmaterial. Genom att den här studien har använt sig av samma tolkningspåståenden som 

Willander & Blåder (de 13 påståenden om Jesus och den kristna läran) kunde källmaterialet tolkas 
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utifrån den trefaldiga teorin om ”fri”, ”funktionell” och ”formell” tolkningsinriktning. Genom att 

kategorisera varje påstående i en av de tre tolkningsinriktningarna kunde respondenternas svar delas 

upp i antingen den ”fria”, ”funktionella” eller ”formella” tolkningsinriktningen. Därefter räknades 

respondenternas medelvärde ut för att se vilken tolkningsinriktning som fick högst medelvärde.  

3.2 Diskussion  
Resultatet av undersökningen skildrar vilka tolkningar som förekommer, vilka som är vanliga och 

vilka som är mindre vanliga. Undersökningen berör inte frånvaro av tro eller närvaro av tvivel bland 

prästerna och församlingsföreträdarna. Resultatet från den här studien visar att det finns både 

skillnader och likheter i samfundens bibelsyn. Då både den romersk-katolska kyrkan och Svenska 

kyrkan stämde in i den ”formella” tolkningsinriktningen och då båda samfunden hamnade i den 

andra kategorin för bibeltolkning (B. Bibeln innehåller ett unikt och avgörande budskap som skrevs 

ned av människor som inspirerades av Gud, men den innehåller även mänskliga fel) kan man säga 

att det finns en del likheter mellan samfunden. När det kommer till påstående A-E om Bibeln bör 

man tillägga att en persons bibeltolkning kan vara mer komplicerat än vad alternativ A-E erbjuder. 

En person kan exempelvis anse att Bibeln är helt sann, utan att varje bokstav ska tolkas bokstavligt. 

Den här studien har gjort ett försök i att kategorisera respondenternas bibeltolkningar utefter fem 

påståenden om Bibeln, och för att få ett ännu mer nyanserat resultat bör frågeställning 1 och 2 

analyseras tillsammans. Båda samfunden kategoriseras som B), men om vi tittar på den trefaldiga 

teorin om bibeltolkningar kan vi se skillnader i hur samfunden klassas som antingen ”formella”, 

”funktionella” eller ”fria”.  

Då det finns en del likheter mellan de två samfunden kan man även se att det finns vissa skillnader, 

då den romersk-katolska kyrkans präster och församlingsföreträdare hade ett högre instämmande i 

den ”formella” tolkningsinriktningen än vad Svenska kyrkan hade, vilket tyder på att den romersk-

katolska kyrkan har mer konservativa tendenser när det kommer till bibeltolkningar än Svenska 

kyrkan. Vidare hade Svenska kyrkans präster och församlingsföreträdare en mer positiv inställning 

till den ”funktionella” tolkningsinriktningen än romersk-katolska kyrkan. Intressant är även det 

faktum att den romersk-katolska kyrkan hade ett starkare avståndstagande till den ”fria” 

tolkningsinriktningen än vad Svenska kyrkan hade, då ingen respondent klassades som”fri” från den 

romersk-katolska kyrkan och de flesta fick ett medelvärde på -3,0. Bland respondenterna från 

Svenska kyrkan fanns även ett stort avståndstagande, men inte lika stort som bland respondenterna 

från den romersk-katolska kyrkan.  
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Man kan även upptäcka en skillnad i attityden om könsfrågan. På första frågan i enkäten blev 

respondenterna ombedda att ange om de var man eller kvinna. Det fanns även en möjlighet att 

kommentera frågan, vilket man även kunde göra på de övriga frågorna. Från den romersk-katolska 

kyrkan valde enbart en respondent att kommentera fråga om kön genom skriva ”Vad skulle man 

kommentera? Antingen är man man eller kvinna, allt annat är påhitt/ideologi, så varför skulle man 

kommentera det?”. Från Svenska kyrka var det två personer som valde att kommentera frågan om 

kön, varpå ena uttryckte att hon i först och främst var kristen och sedan människa och den andra 

uttryckte en önskan om ett tredje svarsalternativ för kön för icke-binära eller transpersoner. Här 

märker man en klar skillnad i attityd när det kommer till frågan om kön vilket också är ett exempel 

på samfundens konservativa och liberala tendenser, då den konservativa katoliken menar att det 

endast finns två kön och den liberala protestanten menar att de människor som inte identifierar sig 

som varken man eller kvinna borde få andra svarsmöjligheter. 

Det bör även tilläggas att den här studien har undersökt både präster och församlingsföreträdares 

bibeltolkningar och det faktum att det inte enbart är präster som har undersökts kan ha betydelse för 

resultatet. Även det faktum att det inte fanns en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga 

respondenter från de båda samfunden spelar roll. Inom den romersk-katolska kyrkan finns det en 

naturlig förklaring till den manliga dominansen, då Jesus valde ut tolv män att bli hans apostlar, där 

biskoparna och prästerna är deras efterträdare. Således kan inte kvinnor vara präster, menar den 

romersk-katolska kyrkan. Svenska kyrkan ser däremot inte detta som någon anledning till varför 

kvinnliga präster inte borde existera, och just därför finns det både manliga och kvinnliga präster 

inom Svenska kyrkan. Detta har lett till att den här studien har undersökt både manliga och 

kvinnliga präster, och har därmed inte fått en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga 

respondenter från de båda samfunden. 

Anledningen till varför både präster och församlingsföreträdare har undersökt är eftersom de är 

båda grupper som bär religionen, präster bär kristendomen genom att arbeta med den kristna tron 

och läran, medan diakoner arbetar kristendomen genom församlingsvården. En präst och en diakon 

kan vara ”lika mycket” kristna och just därför är både präster och församlingsföreträdares 

bibeltolkningar av intresse att undersöka. Det ska däremot tilläggas att denna studien erkänner att 

det finns skillnader i tyngd för olika representanter. En präst som är utbildad i trosfrågor och en 

diakon som inte har samma utbildning kan omöjligt ha likvärdiga tolkningar, då den utbildade 
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prästens bibeltolkningar har större betydelse än diakonens. I den här studien var det 14 av 17 

respondenter från den romersk-katolska kyrkan som var präster, och från den Svenska kyrkan var 

det 20 av 21, vilket innebär att majoriteten av respondenterna ändå var präster.  

Anledningen varför den romersk-katolska kyrkan och Svenska kyrkans bibeltolkningar skiljer sig åt 

kan vara många. Onekligen spelar det roll i vilket samhället kyrkorna existerar inom. Svenska 

kyrkan har en lång historia med den svenska staten, där förhållandet mellan de två parterna har lett 

till att kyrkan har utan tvivel påverkats utav staten. I och med att Svenska kyrkan under en lång tid 

var en del av den svenska staten har samhället och dess trender kunnat påverka kyrkan. Om man 

exempelvis tittar på 1998 års ”Ecce Homo” utställning i Uppsala domkyrka kan man se ett tydligt 

exempel på samhällets påverkan på kyrkan. Utställningen föreställde tolv fotografier i en modern 

tappning av olika bibliska situationer, där diverse könsbrytande normer framställdes (exempelvis 

Jesus i klackskor, ett homosexuellt par som vigs, Pride-flaggan som viftar i bakgrunden). Här ser 

man explicit hur den samhälleliga HBTQ-rörelsen påverkat kyrkan. Den romersk-katolska kyrkan 

står däremot utanför samhälleliga påverkningar, då den romersk-katolska kyrkan i Sverige inte har 

samma förhållande till den svenska staten. Det blir således svårt att tro att den romersk-katolska 

kyrkan skulle gått med på att ställa ut ”Ecce Homo” utställningen i en av deras kyrkor. Hade den 

här studien utförts i någon annan del av Europa hade resultatet sett annorlunda ut. Ta exempelvis 

Frankrike, där den romersk-katolska kyrkan har under en lång tid ett starkt band till den franska 

staten. Hade en liknande studien utförts i Frankrike hade förmodligen den katolska kyrkan varit mer 

liberal och den protestantiska mer konservativ i deras bibeltolkningar, på grund av samhällets 

påtryckningar på kyrkan.  

I den kvalitativa analysen mellan ”formell”, ”funktionella” och ”fria” tolkare kunde skillnader 

upptäckas bland respondenter som hamnat i samma kategori. Analysen visar hur respondenter som 

hamnat i samma tolkningsinriktning har tydliga likheter och skillnader, där exempelvis ena 

respondenten gör en bokstavlig tolkning och den andra en symbolisk tolkning av samma bibelställe. 

I fallet där respondenterna skulle tolka Jesus gång på vattnet rådde det delade meningar om 

berättelsen bör tolkas bokstavligt eller symboliskt. I den ”formella” jämförelsen ansåg respondenten 

från den romersk-katolska kyrkan att berättelsen visar Jesus makt över kaoset, medan respondenten 

från Svenska kyrkan betonar Jesus makt över naturen. I den ”funktionella” jämförelse tolkade 

respondenten från den romersk-katolska kyrkan Jesus gång som bokstavlig, medan respondenten 

från Svenska kyrkan tolkade det som en metafor. Det var egentligen först i den ”fria” jämförelsen 
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som respondenterna var överens, då båda betonade att det symboliska i berättelsen om Jesus gång 

på vattnet. Eftersom det inte fanns någon respondent från den romersk-katolska kyrkan som 

klassades som ”fri” jämfördes istället den respondent som fick högst betyg (-0.25) i den ”fria” 

kategorin från den romersk-katolska kyrkan, med den respondent från Svenska kyrkan som fick 

högst betyg (3,0) i den ”fria” kategorin. Trots att respondenten från den romersk-katolska kyrkan 

inte klassades som en typsik ”fri” tolkare fanns det ändå likheter i respondentens svar med 

respondenten från Svenska kyrkan. 

Frågan om flyktingpåverkan skulle kunna vara ett svar på en av anledningarna till varför 

samfundens bibelsyner skiljer sig åt. Enligt analysen fick de respondenter från romersk-katolska 

kyrkan som svarade att det närområde de arbetar inom starkt påverkats av flyktingvågen under de 

senaste åren ett medelvärde på 2,0 på fråga 19 som bestod av fem alternativ för bibeltolkning. De 

respondenter från den romersk-katolska kyrkan som svarade att närområde där de arbetar inte 

påverkats starkt av flyktingvågen fick däremot ett medelvärde på 2,14. Även om skillnaden (0,14) 

inte är stor talar det ändå för hypotesen om att präster och församlingsföreträdare från den romersk-

katolska kyrkan blir mer konservativ i deras bibeltolkningar när det kommer influenser från andra 

länder i form av nya församlingsmedlemmar.  

Likt analysen ovan undersöktes även hypotesen om att Svenska kyrkan blir mer liberala i deras 

bibeltolkningar av att arbete i invandrartäta områden. De respondenter som svarade att det 

närområde de arbetar inom starkt påverkats av flyktingvågen under de senaste åren fick ett 

medelvärde på 2,60 på fråga 19, vilket alltså lutar mot en mer liberal bibeltolkning, medan de som 

svarade att närområdet de arbetar i inte påverkats fick ett medelvärde på 2,45. Trots att skillnaden 

inte är stor (0,15) talar ändå resultatet för hypotesen om att Svenska kyrkans präster och 

församlingsföreträdare blir mer liberala i deras bibeltolkningar när det kommer influenser från 

andra länder i form av nya församlingsmedlemmar.  

Resultatet från den här studien är en indikation på att hypotesen om att romersk-katolska kyrkans 

präster och församlingsföreträdare blir mer konservativa av att arbeta i invandrartäta områden, 

medan Svenska kyrkans präster blir mer liberala av att verka i samma kontext. Det är svårt att ge ett 

exakt svar till varför detta fenomen sker när samfunden verkar i invandrartäta områden, men en av 

anledningarna skulle kunna vara att Svenska kyrkan är mer välkomnande mot andra människors 

tankar, kanske för att de vill ha fler kyrkobesökare överlag, medan den romersk-katolska kyrkan är 
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mer rotad i traditioner och därmed inte likna öppen för andras åsikter. Detta kan man exempelvis se 

om man jämför svaren på fråga 11 ”Jag tror att alla som dör kommer hem till Gud”, svarade 

majoriteten av respondenterna från den romersk-katolska kyrkan att de inte höll med påståendet. 

Om man däremot tittar på hur respondenterna från Svenska kyrkan svarade på samma fråga kan 

man se att majoriteten höll med påståendet. Detta skulle kunna vara en bekräftelse på att den 

Svenska kyrkan är mer öppna och välkomnande mot alla människor, medan den romersk-katolska 

kyrkan inte alls besitter samma öppenhet. Då studiens inte är tillräckligt omfattande kan inte 

resultatet generaliseras, däremot har den här studien tagit ett första steg i att hypoteserna kan 

stämma. För att kunna generalisera resultatet krävs fortsatt forskning inom samma område, och 

även undersöka vilka faktorer som ligger bakom detta samt vilka konsekvenser det får. 

I resultatet om vilka skillnader det finns mellan Svenska kyrkans kvinnliga och manliga 

respondenternas bibeltolkningar visade analysen att kvinnorna och männen hade liknande bibelsyn. 

Bland annat kunde man se att båda grupperna hade högst medelvärde i den ”formella”  

tolkningsinriktningen, därefter kom den ”funktionella” och sist den ”fria”. Överlag rörde sig 

medelvärdena runt samma siffror, däremot hade de kvinnliga respondenterna ett högre medelvärde i 

den ”formella” tolkningsinriktningen än männen. De manliga respondenternas attityder till den 

”formella” och ”funktionella” tolkningsinriktningen skiljde sig väldigt lite åt, med det sagt hade de 

dock ett högre avståndstagande för den ”fria” tolkningsinriktningen än vad de kvinnliga 

respondenterna hade. Resultatet visar således att det finns en skillnad mellan de kvinnliga och 

manliga respondenternas bibeltolkningar, men att denna skillnaden inte är stor. Då studien inte är 

tillräckligt omfattande kan man inte generalisera resultatet. För att kunna göra några rikstäckande 

slutsatser hade det varit intressant att fortsätta forska inom området.  

Den här studien har även tagit ett steg framåt i Willander & Blåders teori om ”formell”, 

”funktionell” och ”fri” tolkningsinriktning, då den här studien har vidareutvecklat hur man kan 

använda teorin och hittat nya tolkningsmöjligheter. I Willander & Blåders studie kunde man 

identifiera tre tolkningsinriktningar som valde att kallas för ”formell”, ”funktionell” och ”fri”. 

Resultatet från Willander &Blåders studie visade att den största andelen präster från Svenska 

kyrkan stämde in i den ”formella” tolkningsinriktningen, då majoriteten svarande ”instämmer i stort 

sett”. Därefter kom den ”funktionella” tolkningsinriktningen och på sista plast kom den ”fria” 

tolkningsinriktningen. Analysen från min egen studie visar att respondenterna från Svenska kyrkan 

följer samma mönster som de från Willander & Blåders studie, då respondenterna i den här studien 
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också hade det största instämmandet i den ”formella” tolkningsinriktningen , därefter kom den 

”funktionella” och sist den ”fria”. Resultaten från både Willander och Blåders studie och min egen 

visade att respondenterna var mer positiva till den ”funktionella” tolkningsinriktningen än den 

”fria”, och skillnaden mellan de som klassades som ”formella” och ”funktionella” var inte stor.  

Då Willander & Blåders trefaldiga teori om ”fri”, ”funktionell” och ”formell” tolkningsinriktning 

har fungerat väl i den här studien är det inte att säga att teorin är felfri. Willander & Blåders teori 

och de 13 tolkningspåståendena bygger på Svenska kyrkans tro och lära, och inte den romersk-

katolska kyrkans troslära. Därför är teorin och de 13 tolkningspåståenden anpassade för präster och 

andra församlingsföreträdare verksamma inom Svenska kyrkan, och inte nödvändigtvis den 

romersk-katolska kyrkan. Frågan är om man verkligen kan ta en teori och tolkningspåståenden som 

är anpassade för ett specifikt samfund och applicera den på andra utan snedvridna resultat. 

Möjligheten finns att om tolkningspåståendena hade varit mer anpassade utefter den romersk-

katolska kyrkans lära skulle ett mer nyanserat resultat visas. Ett förslag på vidareutveckling av 

teorin är att man bygger ut de 13 tolkningspåståendena på läror från den romersk-katolska kyrkans 

traditioner, för att kunna få en mer rättvis bild av prästernas bibeltolkningar och sedan även se om 

teorin om ”fri”, ”funktionell” och ”formell” tolkningsinriktning fortfarande gäller eller om någon 

ändring krävs. 

Den australiska samhällsundersökningen från 1998 som Adam Possamai diskuterade i sin bok 

Sociology of Religion for Generations X and Y (2009) visade att katoliker tolkade i större 

utsträckning Bibeln som Guds sanna ord och att allt som står i Bibeln är sant, jämfört med 

kyrkomedlemmar från den anglikanska kyrkan. Då den anglikanska kyrkan och den protestantiska 

kyrkan inte är synonymer med varandra vore det fel att direkt se den protestantiska och den 

anglikanska kyrkan som likvärdiga. Däremot skulle man kunna beskriva den anglikanska kyrkan 

som ett slags mellanting mellan katolicismen och protestantismen, vilket innebär att den 

anglikanska kyrkans troslära överrensstämmer till viss del med den protestantiska kyrkan. Studien 

kom fram till att katoliker har i större utsträckning en mer konservativ tolkning av Bibeln än vad 

anglikaner har, något som man skulle kunna argumentera för överensstämmer med resultatet från 

den här studien.  

Andrew Villages studie The Bible and Lay People (2007) som undersökte församlingsmedlemmars 

syn på Bibeln visade att det fanns en variation bland undersökningsdeltagarnas bibeltolkningar, och 
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att denna variation fanns såväl inom som mellan de olika församlingarna. I studien som undersökte 

elva olika församlingar och över 400 församlingsmedlemmar i England kunde man se att 

evangeliker tillämpade en mer konservativ tolkning av Bibeln och att Bibeln ses som Guds 

bokstavliga ord, än vad exemplevis liberala anglo-katoliker gjorde. Likt Village forskning har den 

här studien visat att det finns en bred variation för bibeltolkningar så väl inom som mellan 

samfunden. Således kan man se att kyrkomedlemmar från olika församlingar och samfund tolkar 

olika är inget ovanligt, och att denna variationen av bibeltolkningar också existerar inom samma 

församling och samfund. 

Resultatet från den här studien korrelerar även med resultatet från min egen studie gjord tidigare i år 

som gick ut på att undersöka hur församlingar från Svenska kyrkan och från den romersk-katolska 

kyrkan framställer sin bibelsyn på deras församlings-hemsidor. Studien visade att församlingarna 

från Svenska kyrkan uttryckte en mer symboliskt tolkning av Bibeln, att Bibeln var skriven av 

människor och tog sällan upp gudomliga faktorer, och bedömdes därför ha en mer liberal syn på 

Bibeln. Församlingarna från den romersk-katolska framställde däremot Bibeln oftare som Guds ord 

och som en källa till sanning, och bedömdes därför ha mer konservativa tendenser i sina 

bibeltolkningar. Resultatet som den aktuella studien kommer fram till stämmer överens med 

resultatet från den tidigare studien, då man även här kan se att den romersk-katolska kyrkan har en 

mer konservativ bibelsyn än Svenska kyrkan.   

Att använda enkäter som metod har varit både fördelaktigt och problematiskt. Fördelaktigt i det 

avseendet att ett större antal undersökningsdeltagare kunde nås än vad exempelvis intervjuer hade 

tillåtit. Enkäter som metod har även varit fördelaktigt eftersom det tillåtit en kvantitativ tolkning av 

respondenternas svar och har därmed sparat tid som man annars hade behövt lägga på 

transkriberingar och kvalitativa tolkningar. Däremot finns det en viss problematik med att använda 

enkäter som metod. Att konstruera en enkät kräver mycket arbete, då det kan vara svårt på förhand 

att veta hur respondenterna tolkar frågorna. Frågornas formulering, frågeföljden och ordvalen 

påverkar utfallet av enkäten. Därför hade det varit bra att genomföra en pilotenkät, för att testa 

frågorna och få feedback från respondenterna. Som det visade sig i den här studien fanns det de som 

ansåg att frågorna var för fyrkantigt utformade och exkluderande för att kunna besvara enkäten, 

något som hade kunnat undvikas om man hade utfört en pilotenkät. Däremot tillät inte tiden för 

föreliggande studie en sådan pilotenkät, men det är en stark rekommendation för framtida studier.  
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Eftersom bibeltolkningar är ett komplext område hade kompletterande intervjuer varit bra för att få 

ett mer säkert och nyanserat resultat. Det är svårt att förutspå om resultatet hade sett annorlunda ut 

om enkäterna hade följts upp av intervjuer med samtliga 38 undersökningsdeltagare. Däremot hade 

förmodligen resultatet kunnat förstärkas, och en djupare förståelse för undersökningsdeltagarnas 

bibeltolkningar hade kunnat getts. Genom att använda både enkäter och intervjuer kan man både få 

generaliserbara resultat och samtidigt undvika att resultatet i allt för stor utsträckning styrs av 

forskarens förhandsuppfattningar. Just enkätfrågor är begränsade i och med att svarsalternativen 

formuleras av forskarnas förväntningar på vilka svar som respondenterna kan komma att ge. Anders 

Jeffner introducerade ett arbetssätt som inkluderade både intervjuer och enkäter undersökningen 

Livsåskådningar i Sverige som genomfördes i mitten av 1980-talet. Det som var unikt med den här 

undersökning var att frågor med fasta svarsalternativ (i det här fallet kryssfrågor) kombinerades 

med frågor där den intervjuade fick svara med egna ord.  Undersökningen gav därigenom 47

möjlighet både att generalisera och studera hur människor själva formulerade sina åskådningar, 

något som den här studien skulle kunna ha nytta av.  

I och med att respondenterna är relativt få i relation till antalet präster och församlingsföreträdare 

totalt verksamma i Sverige kan man ifrågasätta resultatets validitet. Däremot görs inga anspråk på 

att studien ska vara heltäckande. Man skulle snarare kunna se föreliggande studie som ett 

designarbete: att finna tillvägagångssätt för att lyckas besvara frågeställningarna och i nästa steg 

utöka studien och göra nödvändiga förändringar utifrån de lärdomar som den här studien har 

bidragit med. Eftersom svarsfrekvensen är relativt låg går det inte att generalisera skillnaderna inom 

respektive samfund, däremot går det att besvara skillnaderna mellan samfunden, som också är 

huvudsyftet med den här studien. Då resultatet från studien inte går att generalisera tyder ändå 

studien på att romersk-katolska präster och församlingsföreträdare har en mer konservativ 

biblicistisk bibelsyn än vad präster och församlingsföreträdare från Svenska kyrkan har, och har 

därmed utökat bilden av samfundsskillnader mellan den romersk-katolska kyrkan och Svenska 

kyrkan, vilket också var syftet med studien.  

För fortsätt forskning vore det intressant att fortsätta undersöka kopplingen mellan samfundens 

bibeltolkningar och påverkan av människor från andra länder. Vid en större undersökning med fler 

undersökningsdeltagare skulle man på djupet kunna undersöka hypotesen om att den romersk-
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katolska kyrkan blir mer konservativ medan Svenska kyrkan blir mer liberal när samfunden 

influeras av människor andra länder. Man skulle även kunna kontakta församlingar som ligger i 

invandrartäta områden och undersöka hur många ”nya” församlingsmedlemmar de har, och därefter 

välja ut församlingar med ett högt antal nya församlingsmedlemmar och undersöka om hypotesen 

stämmer i den valda församlingen.  

I tidigare forskning har man undersökt samfundsskillnader i form av bibelsyner bland lekmän från 

olika församlingar, man har även tittat på präster bibeltolkningar. Tillskillnad från den tidigare 

forskningen har den här studien valt att jämföra bibeltolkningarna mellan två samfund. Genom att 

titta på hur två samfund besvarar samma frågor kan man på ett tydligt sätt se de likheter och 

skillnader som råder mellan samfunden. Som resultatet har visat kan man även se skillnader inom 

samma samfund. Genom att ha breddat diskussionen om samfundsskillnader i form av 

bibeltolkningar kan man se att det finns flera likheter mellan samfunden, men även några tydliga 

skillnader. Att förstå samfundens skillnader i form av bibeltolkningar leder diskussionen om 

samfundsskillnader vidare, vilket inte handlar om att spela ut två grupper mot varandra, utan snarare 

finna förståelse och föra den ekumeniska diskussionen vidare.  
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Bilaga A 

Hej! 

Mitt namn är Johanna Ingemarsson och jag studerar mitt fjärde år på Karlstads universitet på 

ämneslärarprogrammet, inriktning engelska och religion. Just nu läser jag min tredje termin religion 

och ska denna höst/vinter skriva min C-uppsats. Min C-uppsats handlar om den romersk-katolska 

och Svenska kyrkans lära och hur präster och andra församlingsföreträdare tolkar Bibeln. Jag 

skriver till dig med anledning för att fråga om du vill delta i min studie genom att besvara en enkät. 

Den här enkätundersökningen vänder sig till präster och andra församlingsföreträdare (diakoner, 

studentpräster, kaplaner, komminister, domkyrkolektorer, domkyrkoteologer, bröder och systrar) 

verksamma inom den romersk-katolska kyrkan och Svenska kyrkan i Sverige. Om du har mottagit 

det här meddelandet och inte arbetar inom kyrkan ber jag om ursäkt och att du bortser från detta 

mail.  

Enkäten består av 21 frågor som handlar om hur man tolkar Bibeln. Frågorna består bland annat av 

tolkningspåståenden som man bedömer från skala 1-7. Enkäten är anonym och man kommer inte 

kunna se vem som har besvarat frågorna. I uppsatsen kommer inte heller namn redovisas, utan 

enbart resultatet av enkätundersökningen. Enkäten beräknas ta cirka 15-20 minuter att besvara.  

Den här undersökningen gör inte anspråk på att täcka in alla aspekter av kyrkans tro, bekännelse 

och lära. Istället ligger fokus på några områden som gör anspråk på något övernaturligt. Syftet med 

undersökning är att skaffa kunskap om hur präster och församlingsföreträdare tolkar några av de 

trosföreställningar som tycks motsägas av dagens naturvetenskap.  

För att delta i studien och besvara enkäten klickar du på länken nedan. Länken nedan tar dig till 

enkäten som är utformad med hjälp av Karlstads universitets Survey&Report-program. Du kan 

besvara enkäten fram till tisdagen den 10 december (10/12 - 2016). 

Jag skulle innerligt uppskatta om du vill ta dig tiden att besvara min enkät! Om du har några frågor 

får du gärna kontakta mig eller min handledare på antingen telefon eller mejl.  

Tack på förhand! 
70



Med vänlig hälsning,  

Johanna Ingemarsson 

Kontaktinformation:  

Student: Johanna Ingemarsson 

Telefon: 072 - 540 70 57 

E-post: johannaingemarsson@live.se 

Handledare: Tomas Appelqvist 

Telefon: 054 - 700 25 11 

E-post: tomas.appelqvist@kau.se 

mailto:johannaingemarsson@live.se
mailto:tomas.appelqvist@kau.se


Bilaga B: Enkätfrågorna  
1. Är du man eller kvinna?  

2. Vilket år är du född?  

3. Hur många år har du arbetat inom kyrkan?  

4. Om du är präst, vilket år prästvigdes du?  

5. Arbetar du i ett närområde som - enligt din egen bedömning - har påverkats starkt av 

flyktingvågen under de senaste fem åren?  

Bedöm följande påstående på en skala mellan 1-7, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 7 är 

”Instämmer helt”.  

6. Orden om Jesus uppståndelse skall inte uppfattas bokstavligt. Jesus dog och det är berättelsen 

om honom och hans liv som lever vidare. 

7. Berättelsen om Jesus död och uppståndelse skall inte uppfattas bokstavligt.  

8. Jag tror att orden om ”evigt liv” skall förstås bokstavligt. När man dör är man död på riktigt. 

Men vi lever genom minnet av oss och vad vi varit.  

9. Jag tror att Jesus verkligen uppväckte Lasaros trots att han var död på riktigt.  

10. För mig innebär orden om Jesus uppståndelse att Jesus uppväcktes av Gud, och att hans döda 

kropp fick liv så att han kunde lämna graven.  

11. Jag tror att alla som dör kommer hem till Gud.  

12. Jag tror berättelsen om Lasaros skall uppfattas symboliskt.  

13. Jag tror att Gud kan göra under, som t.ex. att uppväcka Lasaros, men det att Gud gör mirakler 

med människor är på intet sätt avgörande för kristen tro.  

14. Jag tror att Jesus död var en konsekvens av människors ondska men hans död är inte en 

nödvändig förutsättning för vår frälsning.  

15. Jag tror att Jesus död och uppståndelse innebär att hela tillvaron förvandlats till något 

annorlunda än vad som gällde innan denna historiska händelse.  

16. Jag tror att Jesus genom sin död för alltid besegrade världens ondska.  

17. Endast de som dör i tro på Jesus som frälsare får evigt liv.  

18. Jag tror att Jesus död var ett nödvändigt offer för att människor skall kunna räddas undan dom 

och död. 



Vilket av följande påståenden om Bibeln stämmer bäst överens med din egen tro? Du kan bara 

kryssa för 1 svarsalternativ.  

A) Bibeln är Guds ord och allt som står i Bibeln är bokstavligt sant.  

B) Bibeln innehåller ett unikt och avgörande budskap som skrevs ned av människor som 

inspirerades av Gud, men den innehåller även mänskliga fel.  

C) Bibeln innehåller ett unikt, heligt och inspirerat budskap som inte förändras genom tiderna, men 

den innehåller även saker som inte är relevanta för vår tid.  

D) Bibeln är en bra bok eftersom den var driven av visa människors, men denna visdom finns på 

flera ställen och är inte begränsad till Bibeln.  

E) Bibeln skrevs av människor som levde för så länge sedan att den är värd väldigt lite idag.  

Beskriv kort hur du tolkar följande bibelstycke (max 150 ord):  

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker 

och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade: ”Ljus, bli till!” Och ljust blev det. Gud såg att 

ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han 

natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.” - Mos 1:1-5 

Beskriv kort hur du tolkar följande bibelstycke (max 150 ord): 

”Sedan befallde han sina lärljungar att stiga i båten och fara i förväg över till Betsaida medan han 

själv skickade hem folket. När han hade skilts från dem gick han upp på berget för att be. På kvällen 

var båten mitt ute på sjön, och han var ensam kvar på land. Han såg hur de slet vid årorna därför att 

de hade motvind. Strax före gryningen kom han till dem, gående på vattnet, och han var på väg 

förbi dem. När de fick se honom gå på vattnet trodde de att det var en vålnad, och de skrek till, för 

alla såg de honom och blev förskräckta. Men han talade genast till dem och sade: ”Lugn, det är jag. 

Var inte rädda.” Och han steg i båten till dem, och vinden lade sig.” - Mark 6:45-51 


