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This Master’s thesis concerns the information behaviour of pastors in nonconformist churches (especially new 
evangelical and Baptist church communions) in Sweden in their spiritual service to the local parish. The thesis 
also looks into how the information flow functions in the pastors’ context and why the information need 
appears as it does. The theory used in this study is contextual analysis based on Buckland’s, Weber’s and 
Patrick Wilson’s theories on authority and power structures.  

Interviews with open-question approach were conducted with 6 pastors. Analysis showed that the pastors use 
different sources in their effort to intermediate information to their congregation. The most common source 
is literature, i.e. the Bible or other Christian literature and reference books. The pastors express the 
importance of meditation and prayer to access divine information, as well as the influence of important 
cognitive authorities. What the pastors lack is a clear view on how sermons are received, but most 
importantly a way of accessing information through sources they are unfamiliar with. They tend to walk the 
same information path as they have before. I propose that national church communions work together in 
establishing means for pastors to access said information. The literary circulation within the Christian 
church appears to be strong in the way that they hardly use any non-Christian resources and that the pastors 
in high regard use the same literature that other pastors do. There is also a need to further study how 
information flows within the small congregation as well as to study meditative and spiritual information 
search.  

Nyckelord: kristendom, religion, pastorer, kognitiv auktoritet, informationsbehov, 
informationssökning 
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Tack från författaren 
 
Flera personer har verkat som bra stöd i olika faser av studien, särskilt då vad gäller 
litteratursökandet. Göran Larsson, filosofie doktor i religionsvetenskap vid Göteborgs 
universitet var ett stort stöd i början för att jag skulle finna fokus för uppsatsen och vi 
hade kontakt via långa e-brev. Bibliotekarie Per Bjärnhall vid Örebro Missionsskola gav 
mig många tips på värdefull litteratur ur ett perspektiv rörande den kristna och i 
synnerhet den frikyrkliga, kontexten. Därutöver var kontakten med Librarians’ 
Christian fellowship i Storbritannien en god hjälp i början av uppsatsens arbete och 
deras skrift om information inom kyrkan har varit värdefull för att finna rätt fokus. 
Pastorerna, som genom att ta tid för intervjuer, har varit ovärderliga i min undersökning. 
Jag känner en stor tacksamhet inför det engagemang de visade och hyser en stor respekt 
inför det arbete de utför. Även om jag i denna uppsats inte håller med dem om allt, så 
hoppas jag att de när de nu får del av den ändå skall finna läsningen intressant och 
givande.  
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1. Inledning 
 
Sedan jag var liten har jag varit aktiv i kyrkliga aktiviteter och även om gudstjänstens 
form inte alltid passade en som hade väldigt mycket spring i benen, tyckte jag ändå det 
var roligt att befinna mig i min hemkyrka om det så var till scouting, söndagsskola eller 
barnkörsång. Det var inte förrän i 14-årsåldern som jag fann något större intresse av att 
aktivt lyssna på prästens predikan, en predikan som med rätta sågs som något av 
centralpunkten i gudstjänsten, av den gudstjänstdeltagande församlingen. Min 
personliga upplevelse har varit att församlingsmedlemmar ser upp till pastorn1 eller 
prästen och att de genom detta förfarande tenderar att acceptera mer av vad denna 
person säger i sin predikan jämfört med hur de tar till sig av andras uttalanden. Om vi 
ser tillbaka några århundraden så var ofta prästen den som förmedlade nyheter och 
annan information, även från myndigheter, till sina församlingsbor vilka oftast inte var 
läskunniga. Detta har självklart format den auktoritativa roll som präster, och senare 
även pastorer, har fått. Självklart prövas även pastorernas utsago av många av de 
lyssnande och vissa säger att även Bibeln2 fastställer att så måste ske, men genom att 
folk verkar hysa större vördnad för deras ord, blir det de säger mycket viktigt och 
intressant ur ett religiöst såväl som ett informationsförmedlande perspektiv.  
 
Här ser jag därför en möjlighet att ta mig an ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. 
Hur ser pastorerna själva på sin roll som kristna informationsförmedlare och vad är det 
de själva säger sig förmedla?  
 
För att rikta in tankarna på vad uppsatsen kommer att handla om, börjar uppsatsen med 
att beskriva något av det sammanhang vi nu kommer att röra oss i, utgående först från 
den allmänreligiösa kontexten och sedan från den mer begränsade, och den för 
uppsatsen mer gällande, frikyrkliga kontexten.  
 
1.1 Kontext 
 
Med kontext menas i denna uppsats ett sammanhang där vissa individer (pastorer, 
församlingsmedlemmar, etc) befinner sig, hur olika delar av sammanhanget interagerar 
med och påverkar varandra. Buckland (1991, s. 181ff), vars text kort skall beröras 
nedan i kapitlet om Information (kapitel 2.1), beskriver den sociala praktik som 
information såväl som informationssystem är djupt rotad i, en social praktik som 
innehåller värderingar, motivationsnivå, informationshantering, organisation och makt. 
Den sociala praktiken är i sina viktigaste delar att betrakta som en kontext, även om den 
är mer praktiskt inriktat än den mer abstrakt beskrivna kontexten. Pastorerna, som 
exempel, ingår exempelvis i den lokala sociala praktiken, sitt samfunds sociala praktik 
samt sin yrkeskårs sociala praktik. Pastorns deltagande i dessa sociala praktiker och 
dennes relation till dessa är det som i sin essens utgör den yrkesrelaterade kontext där 
han eller hon befinner sig.  
 
Begreppet frikyrka är ett svenskt begrepp och handlar därför om svenska förhållanden. 
Det kan tolkas och förklaras på olika sätt. I allmänt tal brukar normalt de svenska 
                                                 
1 ”Pastor (latin för herde) är en ämbetstitel för en präst eller predikant inom flera frikyrkor. […] Kraven 
på formell teologisk utbildning liksom formerna för ordination varierar mellan olika trossamfund.” 
(Wikipedia 2001, Pastor) 
2 Bibel 2000 (1999, 1 Kor 11:28 och 14:29). Stockholm: Verbum. 
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frikyrkorna, etablerade från andra halvan av 1800-talet till 1980-talet, omfattas. Men 
vissa menar att olika östkyrkor, såsom den Assyrisk-ortodoxa kyrkan, tillsammans med 
Katolska kyrkan också skall inräknas i begreppet. Syftet med detta kan vara att skilja på 
frikyrkan i förhållande till staten. Frikyrkorna är enligt denna tolkning självständiga 
gentemot staten och kyrkomedlemmarna underhåller själva ekonomiskt sina lokaler och 
verksamheter. Med Svenska kyrkans skiljande från staten år 2000 blir detta ett mer 
problematiskt förhållningssätt, då även Svenska kyrkan i så fall skall betecknas som en 
frikyrka, fri från statens direkta inflytande. Det faktum att många frikyrkliga 
verksamheter dessutom får bidrag från stat eller kommun på olika sätt kan, även det, 
sätta grubblerier i huvudet på den som vill förstå vad begreppet frikyrka står för. 
(Olivestam et al 2002, s.177-179) 
 
En annan förklaring är att titta på hur medlemskapet är utformat. I Svenska kyrkan blev 
man före skiljandet från staten medlem i kyrkan vid födseln och de flesta nuvarande 
medlemmarna kan därav inte antas ha gjort ett aktivt val att själv vara med i kyrkan. 
Frikyrkorna i denna förklaringsmodell har i stället ett medlemskap som grundas på 
frivillighet och på att personer som går in i församlingen själva bekänner sin kristna tro. 
Även om Svenska kyrkans syn på detta något har förändrats efter år 2000, är det p.g.a. 
sin traditionella medlemsstruktur fortfarande långt från exempelvis den 
medlemsstruktur som Pingströrelsen har. Katolska kyrkan och de flesta av 
invandrarkyrkorna, som även de tillämpar medlemsinskrivning vid födseln, faller 
utanför begreppet frikyrka i denna tolkning. Med ett begränsande av författarens 
användning av begreppet i denna uppsats åsyftas inte att värdesätta olika samfund 
utifrån anknytning till det svenska samhället, utan det är en tolkningsfråga enbart utifrån 
samfundens organisation och karaktär. I denna uppsats används denna tolkning av 
begreppet frikyrka, där inte Katolska kyrkan eller invandrarkyrkor räknas med, då 
denna dessutom verkar vara samma som i allmänt tal brukar betecknas som frikyrka. 
(ibid., s.177-179) 
 
1.1.1 Inriktningar inom frikyrkligheten 
 
I den frikyrkliga kretsen kan man se tre huvudinriktningar. Dessa inriktningar är de 
metodistiska, de nyevangeliska och de baptistiska rörelserna. Bland de metodistiska 
finns Metodistkyrkan och Internationella Frälsningsarmén, bland de nyevangeliska 
märks Svenska missionskyrkan och Evangeliska fosterlandsstiftelsen samt i de 
baptistiska finns bl.a. Pingströrelsen, Svenska baptistsamfundet och Evangeliska 
frikyrkan. (ibid., s.3-4) 
 
Kännetecknande för de flesta frikyrkliga rörelser och samfund är att de är 
kongregationalistiska3 i sitt styrelsesätt. Vissa samfund, såsom Svenska 
baptistsamfundet och Svenska missionskyrkan, ansluter sig till en modererad 
kongregationalism där vissa frågor kan lösas på central nivå medan exempelvis 

                                                 

3 ”Kongregationalism, av engelskans ord för "församling". [..] Församlingar och samfund som har denna 
inriktning utgår från den enskilda församlingen och att församlingsmötet är högsta beslutande instans. De 
styrs alltså inte i första hand av beslut som fattas på central nivå, såsom är fallet i episkopalistiska 
samfund [ex Svenska kyrkan, min anmärkning]. [..] Varje medlem har lika stor bestämmanderätt och 
tillerkänns lika ställning i församlingen, grundat i Martin Luthers syn på det allmänna prästadömet.” 
(Wikipedia 2001, Kongregationalism) 
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Pingströrelsen först på senare år har börjat lämna den mer radikala kongregationalismen 
där all form av samfundsbildning har avvisats. Ytterligare två styrelseformer kan 
urskiljas inom frikyrkan, och dessa är den episkopala och den presbyterianska. I den 
episkopala synen, som används inom Metodistkyrkan, ser man på samfundet som helhet 
och enskilda församlingar kan direktstyras av biskop och kyrkostyrelse. De hänvisar här 
till de bibliska apostlarna och deras framträdande ställning i den första kyrkan. Den 
presbyterianska synen skiljer sig från den episkopala i det att den inte använder sig av 
biskopar, utan har generalförsamlingen som ett slags ledarkollegium för samfundet. I 
Sverige används denna styrelseform inom Internationella Frälsningsarmén. (ibid., s.179-
182) 
 
De svenska frikyrkorna i dag har en stark reformert4 tradition, grundad mer i Ulrich 
Zwingli och Jean Calvin än i Martin Luther. Frikyrkorna lägger i denna tradition en stor 
tonvikt vid bibelordets roll i gudstjänsten, och centraliserar den egna bibelläsningen 
samt predikan. Att aktualisera det kristna budskapet är viktigt i en frikyrklig gudstjänst, 
och detta görs främst i predikan där bibelordet förklaras. Predikoformen kan ske utifrån 
en exegetisk-liturgisk eller tematisk-aktuell inriktning. Den förstnämnda avser att 
förklara bibelordet och den utgår från en långt i förhand fastställd bibeltext, såsom 
Svenska kyrkans Kyrkoårets texter, som numera finns med i samtliga kyrkors 
psalmböcker. Den tematisk-aktuella inriktning utgår från på olika sätt aktuella ämnen 
där bibelordet används som en belysning av ämnet snarare än som i den exegetiska där 
man först ser på det förutbestämda bibelordet och därefter eventuellt kopplar det till 
aktuella händelser för att kunna förklara. Utöver ordets utläggande brukar även 
sakramenten nämnas som centrala inom gudstjänstens ram och därmed även centrala i 
församlingens liv. Med sakrament menas heliga handlingar som skall vårdas i Kyrkans 
ram. De två sakrament som samtliga frikyrkor förutom Internationella Frälsningsarmén 
tillämpar är dopet och nattvarden. Synen på dessa handlingar kan skilja sig åt, men de 
olika rörelserna har närmat sig genom ekumeniska samtal. (ibid., s.182-185) 
 
1.1.2 Frikyrklighet gentemot samhället 
 
Vissa forskare pekar på hur den frikyrkliga kontexten formar de människor som är 
deltagande i densamma. Sara Eldén (1999) beskriver i sin sociologiska studie om den 
frikyrkliga synen på äktenskap hur hennes informanter markerade skillnaden mellan sig 
och personer från övriga samhället. De kunde se att de tog andra beslut än vad de gjorde 
som inte befann sig inom den frikyrkliga kontexten, vilket var tydligt i för den 
uppsatsen viktiga frågor såsom samlevnadsfrågor. Hon konstaterade dessutom i sin 
undersökning att den frikyrkliga synen på äktenskapet har förstärkts som en motbild till 
den ”utarmning” de tycker sig se genom samhällsförändringar och kulturella 
förändringar. Familjen ses enligt denna syn på samhället inte längre som en ekonomisk 
enhet eller en gräns för den sexuella samlevnaden och andra sammanboendeformer har 
blivit mer accepterade. Samma litteratur menar att samhällets ekonomiska kris, 
arbetslöshet och en därigenom uppkommen rotlöshet kommer att öka intresset för en 
s.k. ”sund realism”, där familjeinstitutionen och äktenskapet kommer att erhålla ett 
förnyat förtroende. De undersökta författarna tror således på en renässans för vissa av 

                                                 
4 ”Reformert (av "reformera") är en beteckning för de kyrko- och samfundsbildningar, som leder sitt 
ursprung tillbaka till de kristna reformationsrörelser [..] på 1520-talet. Den utgör en av huvudfårorna, vid 
sidan om luthersk och anglikansk tradition, inom protestantismen.” De reformerta tror på predestination, 
alltså att allas liv är förutbestämda och reformert protestantism präglade i mycket den svenska 
frikyrkorörelsen på 1800-talet. (Wikipedia 2001, Reformerta kyrkan) 
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kärnfrågorna inom den frikyrkliga konservativa grenen. Litteraturen är dock inte enbart 
kritisk mot samhället utan framhäver enligt Eldéns undersökning även att självkritik och 
-sanering måste ske av synen på mannens och kvinnans respektive roller i familjen. Det 
finns hos författarna en öppenhet att även tala öppet om problem som finns i 
äktenskapet, något som inte varit lika godkänt tidigare utan till och med tabubelagt. I 
synen på samhället finns både från informanternas sida och från författarnas sida en 
aktiv reflektion utan att för den delen vara ensidigt fördömande mot ”den rådande 
moralen”, så att säga. De ser sig själva först och främst som annorlunda gentemot den 
allmänna ordningen eller samhällssynen inom olika områden och påvisar ett visst mått 
av avståndstagande från samhällets upplevda karaktär. De håller sig således inom de 
ontologiska kriterierna, alltså frikyrklighetens väsen, som utvecklats inom den 
avgränsade miljö som utgör frikyrkligheten (ibid., s.44-46). Jämför här även med 
motsatsförhållandet till Svenska kyrkan som utgjorde en av de viktigare grogrunderna 
för frikyrklighetens skapande på 1800-talet, något som berörs något i kapitel 3.3 nedan.  
 
Olivestam (et al 2002, s.185ff) lämnar vidare förklaringar omkring den frikyrkliga 
protestrollen gentemot Svenska kyrkan, med stöd i arkitekturen i frikyrkor. 
Frikyrkligheten växte fram som en protest bl.a. mot den liturgiska ordningen i 
”enhetskyrkan” Svenska kyrkan och mot prästens särställning i församlingen. Eftersom 
frikyrkofolket använde sig av en avskalad och mer enklare teologi blev även 
gudstjänstlokalen av nödvändighet avskalad och enkel. Predikstolen och bänkarna 
behölls, men i övrigt skalades allt annat bort. Exempelvis baptistiska kyrkor, som lade 
mycket stor vikt vid dopet av vuxna som sakrament, byggde ofta dopgravar under 
estraden, dopgravar som annars skyldes av löstagbara luckor. Namnet på kyrkorna 
hämtades ofta från orter nämnda i Bibeln, såsom Betel och Sion, vilket understryker 
förankringen av bibelordet i gudstjänsten. Samtidigt saknas oftast den utsmyckning som 
är vanlig i Svenska kyrkan. Denna tidigare byggnadsform inom frikyrkan hade sin 
tonvikt på det auditiva men det har främst under 1900-talets sista decennier skett en 
tydlig förskjutning mot det visuella. Predikorummet och bönehuset har alltså blivit mer 
en kyrka avsett för tjänst inför Gud med fokus på sakramenten och ordet. Frikyrkan har 
alltså närmat sig Svenska kyrkan igen. Detta kan säkert förklaras på många sätt, men en 
viktig synpunkt är att motsatsförhållandet gentemot Svenska kyrkan, som präglade 
frikyrkornas första tid, nu har omvandlats till en gemensam sak med Svenska kyrkan i 
ett sekulariserat samhälle där kristendomen blivit allt svagare.  
 
Det finns också kritik mot att frikyrkan i dag upplevs som menlös, genom att den har 
blivit som en ”medelklassrörelse” med all den försiktighet som präglar svensk syn à la 
Jante. Den religiösa kampen som var tydlig i den tidiga frikyrkan är inte lika tydlig i dag 
i de etablerade frikyrkorna och detta har gett upphov till att flera nya kyrkor har startats 
som en protest mot vad de upplever att befintliga kyrkor saknar. (Eldebo 1985, s.17) 
 
1.1.3 Informationsflöde 
 
Under 1800-talet använde sig samfunden av kolportörer som reste runt i byarna och 
sålde kristen litteratur. Samtidigt tog de tillfället att tala och med detta som angreppssätt 
lyckades de underminera reglerna i konventikelplakatet som förbjöd religiösa 
sammankomster utan präst. Under 1900-talet ändrades denna litteraturförmedling till att 
bli mer postorderinriktat, dock fortfarande med personer, nu kallade bokombud, som 
marknadsförde innehållet i bokdepåerna. Många frikyrkor skapade också egna bibliotek 
över kristen litteratur. Bokdepåerna och biblioteken, där de flesta kommit till ur 
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enskilda församlingsmedlemmars behov av information, är numera till största delen 
nedlagda (Ebbinge 1990). Detta skall jämföras med den mera strikt hierarkiska Katolska 
kyrkan som därmed kan antas ha ett naturligt nät för spridning av information, något 
liknande det som nämndes i uppsatsens inledning var förhållandet inom Svenska kyrkan 
fram till början av 1800-talet. Jehovas vittnen och Jesu Kristi kyrka av sista dagars 
heliga är två samfund som av större delen av övriga kristenheten inte betraktas som 
kristna, trots att de använder sig av kristnas heliga skrifter och talar om ett kristet liv. 
Oavsett vilket så bidrar deras respektive egenproducerade information, ofta i 
massupplagor som snabbt trycks upp på olika språk, självfallet till att sprida information 
på ett effektivt sätt. Detta har därmed i sin tur skapat möjligheter för dem att sprida sitt 
budskap. I dag finns kristna boklådor runtom i Sverige och många av dessa är, även om 
de verkar rikta sig till personer från alla samfund, ägda av församlingar och individer 
inom pingströrelsen och trosrörelsen. Mer om det frikyrkliga litterära kretsloppet går att 
återfinna i kapitel 3.3.  
 
Göran Larssons (2002, s.55ff), filosofie doktor i religionsvetenskap, bok Virtuell 
religion: Globalisering och Internet beskriver bland annat hur religionen på Internet har 
blivit ett sammanhållande kitt för en stärkt vi-känsla och gruppidentitet. Larsson menar i 
avslutningen till samma bok att religiösa webbplatser har stor likhet med religiösa TV- 
och radioprogram i det att de riskerar att leda till ett tillstånd som författaren väljer att 
kalla för ”profanering”, att religiösa webbplatser allt mer ses som bara en webbplats 
utan någon särskild religiös fokus (ibid., s.116).  
 
1.1.4 Församlingsbegreppet 
 
Församlingen kan ses som den specifika sociala praktiken. Den består av en grupp 
kristna som regelbundet firar gudstjänst tillsammans. Församlingen leds vanligen, men 
inte alltid, av en präst eller pastor som ansvarar för undervisning och själavård samt av 
en styrelse bestående av från församlingen valda medlemmar. Strukturen för 
församlingsledning och hanterande av församlingens angelägenheter är olika för olika 
församlingar, beroende på den tradition som deras respektive samfund har. Detta tas 
närmare upp i texten om den frikyrkliga kontexten.  
 
Jonas Lundström (2005) ställer sig frågan om vad som egentligen konstituerar en 
frikyrklig församling. Lundström går långt vidare med frågan då han grundar sig i den 
amerikanske och ekumeniske teologen J.H. Yoders skrifter och försöker ur dem vaska 
fram vad som egentligen kan sägas vara den frikyrkliga församlingens byggstenar. Om 
det bara är fråga om en grupp kristna människor, hur hanterar man då en kristen 
skolgrupp, en Internetbaserad kristen gemenskap, en bönegrupp eller en kristen mc-
klubb, skall dessa i sådana fall räknas som kristna församlingar. Om vi accepterar min 
enkla definition om att en kristen gudstjänst måste finnas med, hur skall man då hantera 
de personer som av olika anledningar inte kan komma till gudstjänsten? Vad är 
egentligen en gudstjänst kan man också fråga sig - är det nödvändigt att den sker i en 
kyrkolokal eller skall man gå så långt att acceptera all form av kristen medmänsklighet 
som en slags gudstjänst, en tjänst för Gud? Lundströms tolkning av denna något prekära 
situation är att församlingen inte har något att göra med kyrkor, gudstjänster, pastorer 
eller verksamhet utan mer har med en stark gemenskap som grundar sig på försoning 
och gemensam fostran där alla har möjlighet att påverka gruppens beslut och praxis. 
Dopet är även det centralt och församlingen skall vara Jesuscentrerad. Lundström 
konstaterar krasst att frikyrkliga församlingar av i dag har mer av det först nämnda än 
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det senare, enligt Lundström mer ideala, förhållandet (ibid., s.38-39). Detta är alltså en 
del av den frikyrkliga kontexten, att frikyrkor av i dag generellt sett med stor 
sannolikhet har en större fokus på den praktiska verksamheten än på det 
Gudscentrerade. Lundströms undersökning är dock inte grundad i en statistisk 
undersökning av församlingsstrukturer och -inriktningar runtom i landet.  
 
1.2 Syfte och problemställning 
 
Pastorer kan delvis ses som intermediärer5 i det att de utför en slags 
informationssökning för andra individer. Frågan om intermediärernas roll är något som 
diskuterats inom biblioteks- och informationsvetenskapen (B&I) och som pastor kan 
man även, som antytts tidigare, ha en auktoritetsroll6 som bör studeras i detta 
sammanhang. Samtidigt har ju pastorn en upplevd övre auktoritet, nämligen Gud. 
Definitionerna på begreppen information och informationsanvändning tar sig här andra 
vändningar än om studien hade handlat om en annan yrkeskår, där auktoriteten oftast 
inte är gudomlig. Frågan om den gudomliga auktoriteten bär drag av kognitiv auktoritet 
är både komplex och problematisk, något som kommer att diskuteras och belysas i 
uppsatsens analyskapitel. Inom B&I finns vid en första genomgång inte mycket skrivet 
om området pastorer och deras sätt att handskas med informationsförmedling. I 
närbesläktade områden, såsom om informationssökning bland andra yrkesgrupper, 
bokläsning inom frikyrkligheten eller t.o.m. rent religionsinriktad forskning utanför 
B&I, finns det artiklar som har stor eller viss betydelse för denna uppsats. Forskningen 
är ändå inte uttömmande för att i sig självt besvara de frågeställningar som är naturliga 
att ställa sig och kvalitativa intervjuer kommer därför att vara nödvändiga.   
 
Syfte: Att undersöka och beskriva vilket informationsbehov och 
informationssökningsbeteende pastorer har, för att kunna fullfölja sin uppgift som 
andliga ledare i sin församling.  
 
Problemställning: Vilka upplevda behov av information har pastorer för att kunna 
fullfölja sin uppgift som andliga ledare och hur söker de denna information?  
 

1) Vad består deras andliga ledarroll av?  
2) Vilken information behöver de?  
3) Vilken information ser de att församlingen behöver och på vilket sätt ser de 

detta?  
4) Hur når de den önskade informationen?  

 
Här förtydligas i den första delfrågan fokus på pastorns roll och sammanhang innan en 
inblick i informationsbehov och informationssökning görs i de tre sista delfrågorna.  
 
 
 
 
                                                 
5 Med intermediär avses i denna uppsats de personer, läs pastorer, som är förmedlare av information och 
som samtidigt färgar den information som förmedlas.  
6 ”Auktoritet, av latin auctoritas, bemyndigande; myndighet, att ingiva respekt, fullmakt eller tillstånd att 
göra någonting, eller förmåga att driva igenom sin vilja, någon med legitim makt.” (Wikipedia 2001, 
Auktoritet). Skall inte sammanblandas med begreppet auktoritär, vilket används mer om diktatorer och 
maktfullkomliga individer (Svenska Akademiens ordlista över svenska språket 1998, s.39).  
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1.3 Uppsatsens disposition 
 
I detta första kapitel har uppsatsens syfte beskrivits samt vilka avgränsningar och 
problemställningar jag har satt upp för det fortsatta arbetet, och den frikyrkliga 
kontexten har beskrivits. I den fortsatta uppsatsen avses först att redogöra för 
teoribakgrunden samt för något av den forskning som finns på området eller som 
åtminstone berör området för uppsatsen. Därefter redovisas metodval för den slutliga 
analysen och resultatet av intervjuundersökningen redovisas där fokus ligger på 
skillnader och likheter mellan intervjuerna.  
 
Uppsatsen har inom varje kapitel ordnats tematiskt i en slags klassificering. I kapitlet 
om tidigare forskning och annan litteratur (kapitel 3) motsvaras exempelvis 
problemställningens första delfråga av kapitel 3.1 (Pastorns roll). Detta upprepas på 
samma sätt för de övriga delfrågorna. I intervjukapitlet (kapitel 5) och analyskapitlet 
(kapitel 6) återfinns sedan samma huvudsakliga struktur kopplad till de fyra 
delfrågorna. Uppdelningen beskrivs närmare i kapitel 3.6 nedan. Ordningsföljden inom 
kapitlen eller mellan kapitlen har inte varit helt självklar från första början, utan den är 
något som vuxit fram utefter tiden som uppsatsen skrivits, under analysen av framför 
allt intervjumaterialet. Under intervjuernas gång har dessa områden framträtt som 
tydligast ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv.  
 
Slutligen skall i analysen av undersökningen fokuseras på vilka tendenser och 
erfarenheter man kan dra ur det samlade materialet bestående av både intervjuer, vissa 
observationer och litteraturstudier. Som ett sista kapitel skall också till sist avges några 
reflektioner över processen, bl.a. om hur mina tankar har förändrats genom 
undersökningens gång, och vissa uppslag för fortsatt forskning lyfts fram i den 
avslutande sammanfattningen.  
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2. Teori 
 
Den teoretiska bakgrunden kan förklaras utifrån informationsbegreppet, 
informationssökning och kognitiv auktoritet. I kapitel 3 redovisas annan litteratur som 
har använts i uppsatsen.   
 
2.1 Information 
 
Vad är information? Det kan för den oinvigde upplevas som en dum fråga i dessa 
sammanhang. Inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, i vilken denna 
uppsats rör sig, bör det ju finnas en vedertagen bild av det centrala begreppet 
information. Det är dock inte så enkelt. Frågan om vad information är har stötts och 
blötts inom biblioteks- och informationsvetenskapens område i många år, med otal 
böcker och artiklar skrivna, och något absolut svar har inte framkommit. Ordagrant 
härstammar ordet från latinets informare vilket skulle ge betydelsen ”att ge form (åt)” 
eller ”utforma”. Man skulle kunna se det som att information uppstår när någon får 
kännedom om någonting och att informationen i sig är en nödvändig, om än inte 
tillräcklig förutsättning för att uppnå en önskad kunskap. Man skulle då inte med 
automatik nå en djupare förståelse utan att man formulerar en kunskap baserat på mer 
än denna information. Som det är nu finns det en mängd förklaringar på vad som skall 
definieras som information, men en som närmast landar min syn på begreppet är en som 
Tom D. Wilson (1981, s.3) redovisar i On user studies and information needs: ”faktisk 
data, empiriskt avgjord och förklarad som är presenterad i ett dokument eller muntligen 
överförd” (min översättning). Wilson menar vidare att detta bara är en av flera nivåer 
som behovet av information kan studeras på, ett förhållande som berörs vidare i 
uppsatsen. Även objekt såsom en kyrkobyggnad och företeelser såsom en liturgisk 
gudstjänstordning är bärare av information. Wilsons (ibid., s.8) artikel tar bland flera 
andra faktorer upp den fysiska miljön samt den sociokulturella miljön som något som 
påverkar både informationsbehov och beteende vid informationssökning. I den fysiska 
miljön i en kyrka finns objekt som har möjlighet att förmedla information om det tas 
emot av mottagaren. Beteenden och gudstjänstordningar är exempel på den 
sociokulturella aspekten och detta kan förklaras närmare med ett exempel: Om en 
person kommer till en gudstjänstlokal han inte varit i tidigare och finner att människor 
där möter denne med glädje och intresse ger detta möjligen en bild av att församlingen 
tar hand om varandra och bryr sig om dem som är nya. En sådan, mer kontextuell, 
upplevelse kan då bidra till att personen skapar en positiv bild av församlingen och 
kanske om kristna i stort och information har således förmedlats i den interpersonella 
kontakten. Om församlingen sedan verkligen är omhändertagande eller inte är inte det 
avgörande här, men den kontextuella upplevelsen skapar denna första bild av 
församlingen. Mottagaren har i informationsbegreppet, oavsett om det gäller 
information från de fysiska eller sociokulturella miljöerna, olika dokument eller var den 
nu kommer från, en avgörande roll för huruvida kunskap alstras. Utan mottagarens 
tolkning och förståelse blir informationen oanvändbar.  
 
Docenten i sociologi Peter Hård av Segerstad (2002, s.29) har skrivit om 
Kommunikation och information och dess olika beståndsdelar och förklarar 
kommunikationens funktioner med sex punkter. Fyra av punkterna (känsloutveckling 
och -styrning, relationsskapande, psykoterapi samt identitetsutveckling) sammanfattas 
med två viktiga substanser, nämligen känslor och värderingar, och dessa berör inte 
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främst frågan om vad information är. De främsta två punkterna enligt Hård af 
Segerstads uppräkning är informationsöverföring och kunskapsutveckling och med 
detta berör han Wilsons tankar om att information utan ett omvandlande till kunskap på 
något sätt är obrukbar och kanske även bortkastad. Kommunikation kan i detta 
sammanhang ses som det som görs och delas gemensamt (lat. communis = gemensam) 
såsom erfarenheter, reflektioner och tankar. Det bör här påpekas att detta inte är enbart 
knutet till muntlig kommunikation, utan kommunikation sker så fort som något delas i 
någon slags gemensam form, exempelvis i formen av böcker, tavlor eller andra 
strukturer skapade av människor som kan ses som betydelsebärande. Information är 
sedan enligt författaren det som faktiskt utväxlas under kommunikationen. 
Kommunikation ser författaren som den sociala process som är nödvändig för att 
överföra informationen, där informationen i sin essens är en social artefakt, alltså en av 
människor konstgjord företeelse eller objekt. Hård af Segerstad är mycket tydlig i sin 
förklaring av begreppet information att det inte kan skiljas från begreppet kunskap, då 
de är delar av samma nödvändiga process (ibid., s.36ff). Han förklarar begreppet 
kortfattat med orden ”varje meningsbärande artefakt”, där meningsbärande är 
nyckelordet. Även den process där information är en livsviktig del är klar enligt 
författaren. Den kan ses som kunskap hos bäraren  informationsöverföring  
kunskap hos mottagaren, och börjar alltid med kunskap i betydelsen mänskligt 
vetande. Han utesluter således kunskap härstammande från exempelvis döda objekt som 
inte skapats av människan eller djur och är alltså mer begränsande i sin syn på kunskap 
och information än vad exempelvis Wilson är. För att kunskapen hos en människa skall 
kunna förmedlas till andra människor krävs att den omvandlas till en slags yttre eller 
materiell form som kan lagras och distribueras, och detta är informationen. När den 
sedan tas emot av mottagaren kan den omvandlas till kunskap hos denne. Här ser Hård 
af Segerstad ett hinder, då det troligen inte utfaller till exakt samma kunskap hos 
mottagaren som det var hos bäraren. Sambandet mellan kunskap hos bäraren, 
information och kunskap hos mottagaren är ändå intimt sammankopplade och de är 
nödvändiga för varandras fortlevnad. Hård af Segerstad (ibid., s.213ff) beskriver fortsatt 
exempelvis om hur muntlig information oftast inte kan förmedlas enbart via en 
kommunikationstyp. Med kommunikationstyper menar han exempelvis ord, gester, 
betoningar av vissa ord i talandet, andra informationsbärande detaljer utanför det direkt 
kommunicerade, etc. Han tar ett exempel med en vandrare som i skogen kommer fram 
till ett ställe där stigen han färdas på delar sig. Om han har någon att fråga, så räcker det 
kanske inte med att den svarande säger ”den högra stigen”, för vandraren måste också 
veta vad som är höger. Om den svarande i stället kompletterar med en gest som pekar ut 
rätt stig, blir saken mycket enklare. Finns det från början ingen att fråga, så försöker 
vandraren troligen avgöra vilken stig som är den rätta med hjälp av andra tecken, såsom 
en vägskylt eller att se vilken stig som är mest upptrampad. Dock är sällan en 
kommunikationstyp eller ett uttryckssätt det enbart hjälpande för att nå kunskapen och 
själva informationen blir därför en snårig bana att ta sig genom. För att lösa detta så 
måste författarens första sammanfattning av processen kompletteras med en mycket 
viktig komponent, nämligen människans informationssystem. Människans 
informationssystem, som är något mycket personligt och individuellt, är det som ger 
mening och förklarar den information som överförs. Den omvandlar dessutom den 
erhållna informationen till ny kunskap som p.g.a. tillskott från det egna 
informationssystemet inte överensstämmer helt med den kunskap som fanns hos 
bäraren. Kommunikationsprocessen skall således ses som en djupare process, en 
process som kortfattat kan beskrivas som följer: 
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Kunskap hos bäraren   Information överförs    

 Informationen interagerar med mottagarens informationssystem  

 Ny information skapas   Kunskap hos mottagaren 

 Fig. 1 
 
Modellen grundar författaren bl.a. på Wilbur Schramms kommunikationsmodell från 
1961 (ibid., s.254), en modell som är något mer kortfattad i beskrivandet av förhållandet 
bärare till mottagare, men som i gengäld beskriver en tvåvägskommunikation, något 
som inte är det centrala för denna uppsats och som därmed inte vidare berörs. Hård af 
Segerstads modell innehåller en stark betoning på förståelseprocessen och att 
mottagarens sedan barnsben upparbetade informationssystem är den viktiga delen i att 
förstå den information som överförs (ibid., s.293). Det här är en mycket kort 
sammanfattning av Hård af Segerstads tankar om informationsöverföringens dilemman i 
samband med kommunikation. Av de två analytiska instrument som valts för att studera 
textmaterialet i denna uppsats får här Marlands nio skicklighetsnivåer vara den som 
Hård af Segerstads modell bäst kan förstås tillsammans med.  
 
Boken Information and information systems från 1991 av Michael Buckland (1991) är 
fortfarande en högaktuell bok inom informationsvetenskap, där Buckland (ibid., s. 3) 
menar att begreppet information kan uppfattas och användas på olika sätt och att en 
studie av begreppet snabbt leder till svårigheter att nå en samsyn. Buckland väljer att 
angripa detta problem med ett praktiskt synsätt och väljer att se på information som var 
för sig process, kunskap och ting (information-as-process, information-as-knowledge 
och information-as-thing) som delar upp informationsbegreppets användningsområde 
inom biblioteks- och informationsvetenskap (ibid., s.6). Han menar vidare att 
information och de olika informationssystem som information såväl som alla personer 
ingår i, är djupt rotat i den sociala miljön (ibid., s. 181). Här berörs alltså den sociala 
kontexten men han fokuserar enbart på informationssystem däri människan är en del 
och går därför inte in i möjliga informationssystem inkluderande såväl ickemänskliga 
arter som tekniska processer där människan inte är en aktiv del (ibid., s. 10). Märk väl 
att han inte därmed utesluter möjligheten att dessa faktiskt kan ses som 
informationssystem, utan han markerar enbart de naturliga begränsningarna i hans bok. 
I Bucklands bok beskrivs ingående vad hans tre olika synsätt på information och 
informationssystem innebär och det ämnas inte göra en längre beskrivning här. Senare i 
uppsatsen kommer Bucklands teorier att prövas mot materialet.  
 
Detta var alltså något om hur informationsbegreppet har använts i denna uppsats, men 
för en mer fullständig förståelse av begreppet, tillika med skapandet av er egen bild 
rörande begreppets betydelse, rekommenderas vidare studier.  
 
2.2 Informationssökning och informationsskicklighet 
 
Begreppet informationssökning behandlas av flera författare inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, däribland Tom D. Wilson (1981). Hans artikel On user studies 
and information needs handlar om användarstudier, men ger mer exempel på olika 
användarstudier och deras resultat, och beskriver materialet på ett mer övergripande 
plan. Han är dock mycket tydlig på att informationsvetenskap måste vara grundat i en 
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stark förståelse av användarna (som kan jämföras med intervjupersoner, IP, i denna 
uppsats) i deras egen kontext (ibid., s.12). Han gör en ingående analys av faktorer som 
påverkar informationssökningen och i detta tar han även upp de barriärer av personlig, 
mellanmänsklig och miljömässig natur (ibid., s.8), även om han inte på någon djupare 
nivå berör just barriärerna.  
 
Det närbesläktade begreppet informationsskicklighet (eng. information skills) beskriver 
Marland som en skicklighet i nio nivåer vilka delvis går in i varandra (Marland i Bruce 
1997, s.25), här översatta till svenska: 
 

1. Vad måste jag göra? 
2. Var kan jag söka informationen? 
3. Hur når jag den individuella informationen? 
4. Vilka individuella källor skall jag använda? 
5. Hur använder jag resurserna (ex databaserna)?   
6. Vilken information är viktig för mig att spara? 
7. Har jag fått all information som jag behöver? 
8. Hur skall jag presentera mitt material? 
9. Vad har jag uppnått? 

 
I kapitel 4.6 diskuteras vidare om hur Marlands nio nivåer kan användas som del av 
uppsatsens analytiska redskap. I analysen används sedan denna del av redskapet till 
kapitel 6.4 (Informationssökning). 
 
2.3 Kognitiv auktoritet  
 
Frågan om organisation, informationshantering, maktförhållande och auktoritet, samt 
om värdering av dessa är centrala i uppsatsen. Den sociala praktiken, ex församlingen 
eller samfundet, styrs enligt Buckland (1991, s. 181ff) av värderingar och 
motivationsnivå tillsammans med frågor om informationshantering, organisation och 
makt. Den sociala praktiken har alltså som väntat flera plan i sin struktur, från den egna 
insatsen och tankesättet till maktförhållanden inom kontexten. Max Weber (1983) talar 
om skillnaden mellan begreppen makt och auktoritet. Makt är enligt honom något som 
kommer ovanifrån, medan auktoritet är något som ges av de i sammanhanget 
understående. Weber menar att det finns tre olika typer av auktoritet, eller legitim 
auktoritet som han uttrycker det: karismatisk, traditionell och rationellt legal. De är inte 
uteslutande av varandra utan kan vävas samman hos en och samma individ. Den 
karismatiska auktoriteten beror på ledarens personlighet, den traditionella på tradition, 
såsom att den följer yrkesrollen, och den rationellt legala på vilken avgränsad roll som 
personen har inkluderat bestämmelser för respektive roll. Patrick Wilson (1983) gör en 
djupdykning i begreppet kognitiv auktoritet och belyser i sin bok frågan om hur man 
som individ förhåller sig till andrahandskunskap (second-hand knowledge) beroende på 
vem det är som förmedlar denna. Kognitiva auktoriteter behöver inte vara enbart 
individer utan organisationer, saker samt bestämda roller är sådana vars budskap som vi 
som individer av olika anledningar tar till oss lättare av och därmed inför kunskapen i 
vårt eget sinne. Några punkter är särskilt viktiga i detta sammanhang: För det första kan 
en kognitiv auktoritet inte vara detta enbart beroende av sig själv, utan det krävs att 
minst en person, omedvetet eller medvetet, har valt att betrakta denna som en auktoritet. 
Wilson (ibid., s.13) konstaterar därför att det här finns en stor skillnad gentemot 
begreppet expert, då en person faktiskt kan vara expert på en sak även om ingen 
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erkänner detta. Den andra punkten av de som Wilson påpekar är centrala för förståelsen 
av begreppet, är att en person inte nödvändigtvis är en kognitiv auktoritet till antingen 
100 % eller inget alls. Det är alltså en fråga i första hand om graden av auktoritet, inte 
om att vara auktoritet eller inte. Den tredje punkten beskriver att en person, bara för att 
denne är en auktoritet på ett område inte med automatik är en auktoritet på alla andra 
områden (ibid., s.14). Det finns många kognitiva auktoriteter kring vilka ett stort antal 
människor enas i definitionen. Wilson bestämmer sin studie till att först och främst 
belysa den kunskapsbärande auktoriteten i vetenskapliga institutioner (ibid., s.39). Det 
här är också ett tydligt exempel i hans bok på en organisation som har möjligheten att 
vara en kognitiv auktoritet för många.  
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3. Tidigare forskning och annan litteratur 
 
Det finns, utöver redan redovisad teoribakgrund, flertalet skrifter och forskningsmaterial 
som varit till nytta för uppsatsens inramning samt för förståelse av ämnesområdet. Detta 
redovisas utifrån frågan om pastorns roll, informationsbehov och informationssökning 
samt församlingens informationsbehov.  
 
3.1 Pastorns roll 
 
Prästen Leif Norrgård (1999) menar i en artikel åt Svenska kyrkans forskningsråd att det 
viktiga för honom inte är att präster propagerar för kristen tro utan att 
söndagsgudstjänsterna ständigt arbetas med i syfte att respektera både vår tids 
uttrycksformer och kyrkans historiska arv. Detta skulle således kunna vara en alternativ 
syn på pastorns roll som inte har stöd i annan kristen litteratur. Boken Andligt ledarskap 
av pastorn Egon Sandström (1984), exempelvis, som visserligen är en något åldrad bok, 
fokuserar kring det som titeln så klart uttrycker, det andliga ledarskapet i en församling. 
Pastorn har rimligen i detta ett stort ansvar, även om författaren talar om hela 
församlingsledningen, såväl pastor, styrelse/äldstekår och församlingsledning. Skriften 
tar sitt språng i Paulus brev till Timotheus och Titus från Bibeln och beskriver de krav 
och kvalifikationer som bör sättas på dessa individer. En viktig punkt som Sandberg 
starkt framhåller är att en församlingsföreståndare, vilket brukar vara en roll som 
pastorn har, inte får vara nykristen utan i stället ha nått en andlig mognad och att han 
skall vara väl kapabel att undervisa (ibid., s.42).  
 
I samfundens material om pastorsutbildningarna presenteras deras syn på vad en pastors 
funktion är. De beskriver bland annat att huvuduppdraget är att sprida budskapet om 
Jesus och att även om alla troende har denna uppgift ger pastorns utbildning större 
möjligheter att på heltid verka inom predikan, annan undervisning, sakramenten och 
själavårdande möten (Svenska Missionskyrkan 2006). Beskrivningarna om 
pastorsrollen är till största delen likadana, oavsett vilket samfund eller teologisk 
utbildningsinstitution som ansvarar för utbildningen. Det material som studerats har 
varit från pingströrelsens kortare och längre utbildningar, Teologiska högskolan i 
Stockholm, Örebro teologiska högskola och Svenska alliansmissionen, erhållet via deras 
respektive webbplatser. Undervisning och själavård är de två mest återkommande orden 
som används för att beskriva deras syn på pastorsrollen, men menar även att 
pastorsrollen måste vara anpassad till ett modernt och tidsenligt arbetssätt med orden: 
”Att vara pastor är att gå in i något redan givet men också att vara med och bana nya 
vägar för evangeliet till vår tids människor” (ibid). Materialet beskriver också 
pastorstjänsten traditionellt som en, i de allra flesta sammanhang, anställning hos en 
specifik församling.  
 
Detta material beskriver således det värde och annat innehåll som inom samfunden 
åläggs pastorns roll. Av flera skäl är dessa inte täckta av forskning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, men man skulle kunna på vissa plan jämföra pastorn med 
exempelvis en företagsledare som har rollen att både vara underställd koncernledning 
och andra högre upp i hierarkin samtidigt som de skall se till de anställdas villkor och 
förhållanden. Om detta finns det material att använda sig av, både vad gäller nyskrivna 
uppsatser som annan litteratur. Den litteratur som beskrivits ovan har dock bedömts 
vara tillräckligt och ger ett stöd till förståelsen av intervjumaterialet.  
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3.2 Pastorns informationsbehov 
 
Omvärldsanalys är något som står på schemat i både pastorsutbildningar och 
vidareutbildningar. Syftet med kurserna är olika, men Sveriges Kristna Råds 
arbetsgrupp för kyrka och arbetslivs 5-poängskurs kan förklara den generella 
inriktningen på dessa kurser: 
 

- fördjupa deltagarnas kunskaper om samhällsliv och samhällssyn, 
människosyn och kyrkosyn 
- fördjupa deltagarnas kunskap om olika teorier om arbetet och om olika 
socialetiska teorier 
- fördjupa deltagarnas förmåga att reflektera över egna förhållningssätt och 
attityder, roller och uppdrag 
inom kyrka, samhälle och arbetsliv 
- utveckla arbetsmetoder för kyrkans möte med det övriga samhället. 

Ur Alzén (2004, s.5) 
 
Torgny Veibäck (2005), pedagog och utvecklingskonsult för Svenska missionskyrkan, 
har bearbetat ett indiskt material, som bygger på omvärldsanalys, till svenska 
förhållanden. Den fokuserar på några olika områden: övergripande trender i samhället, 
områden av intresse samt grupper av människor. Där beskrivs hur Jesus fokuserar på 
dem som är svaga i samhället på olika sätt och att de kristna skall ha en glädje i att göra 
gott för dessa personer och i dessa sammanhang. Materialet är ett praktiskt orienterat 
arbetsmaterial syftande till att aktivera även den ovane vid omvärldsanalys och tar 
därför inte upp begrepp och liknande som är centrala för just omvärldsanalys. 
Frikyrkorörelsen i Sverige har enligt religionssociologen Gustafsson (1997, s.87) 
traditionellt en god besöksfrekvens i både barn- och ungdomsgrupper samt 
äldreverksamhet. Detta kan ses vara en del av en omfattande omvärldsanalys gjord 
under årtionden som senare skapat dessa mer vanligare strukturer. Detta bidragande till 
en religiös socialisation leder inte till mer än få nyrekryterade medlemmar, även om 
verksamheten har stor betydelse för skapandet av en mer positiv hållning till religionen i 
stort och kristendomen i synnerhet.  
 
Ovanstående material skulle kunna sägas beskriva samfundens syn på behovet av 
information. Fokus ligger på omvärldsanalys även om det är naturligt att tänka sig att 
det finns behov av ytterligare områden. De övriga områdena berörs främst under nästa 
delkapitel, kapitel 3.3, i beskrivningen om församlingens informationsbehov. Om vi 
skall hålla oss kvar vid omvärldsanalysen som ett av de viktigare områdena får vi 
ytterligare belysning på området genom exempelvis Christer Zandéns (2003) 
magisteruppsats om omvärldsanalys i olika organisationer. Han tar som exempel en 
kommun och ett företag och har valt dessa två utifrån att de inte har en organiserad 
omvärldsanalysfunktion, men som ändå på ett naturligt sätt skannar av sin omvärld och 
därefter gör nödvändiga bedömningar och beslut. Zandén ser tre huvudfaktorer i denna 
omvärldsanalytiska process och dessa är  
 

krav från omvärlden  
 vision/mål/strategi  

 omvärldsanalysens utformning.  
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Påverkan sker i nämnda ordning och även om företagets respektive kommunens krav 
från omvärlden skiljer sig från de som en pastor eller en kristen församling har, finns 
det goda skäl att se flödet med dessa tre huvudfaktorer som en naturlig process, särskilt 
när man inte har en organisation eller systematik omkring genomförandet av 
omvärldsanalysen (ibid., s.53f). Zandén konstaterar även att omgivningen för 
organisationen (läs församlingen), generellt sätt, är allt som skapar en känsla av 
osäkerhet för organisationen (ibid., s.12).  
 
3.3 Församlingens informationsbehov 
 
Wade Clark Roof (1993), professor i ämnet religion och samhälle, mätte i sin 
undersökning, redovisat i boken A generation of seekers, hur personer i USA från olika 
trosriktningar, födda 1946-1964 då det var en s.k. ”baby-boom”, ser på kyrkan, tron och 
sitt eget sökande efter sanningen. Han skiljer på ”lojalister”, personer som aldrig 
lämnade sin religiösa hemvist, ”avståndstagare” (eng. dropouts), personer som lämnat 
religionen, och ”återvändare”, personer som lämnat men sedan återkommit flera år 
senare. På påståendet ”Att gå till kyrkan är något du gör om du känner att den möter 
dina behov” svarade både lojalisterna och återvändarna jakande (62 respektive 73 %) 
(ibid., s.193). Avståndstagarna har inte ingått i undersökningen omkring detta 
påstående. På frågan om de aktivt utforskade och undersökte religiöst lärande var de 
inom kyrkans hemvist rätt så lika då 50 % av lojalisterna respektive 52 % av 
återvändarna svarade att de gjorde detta. Här är avståndstagarna en smärre överraskning 
där 74 % aktivt studerade det religiösa lärandet (ibid., s.200ff).  
 
Anders Bäckström (1992) har i sin religionssociologiska studie Den meningsfulla 
gudstjänsten studerat bl.a. motiven bakom gudstjänstdeltagandet i ett antal gudstjänster 
i Svenska kyrkan. Någon motsvarande studie har inte gjorts i frikyrkliga sammanhang. I 
resultatet syns särskilt tre grupper intressanta för denna uppsats. Den första bestod av 21 
% och dessa var sådana som önskade att delta regelbundet i gudstjänster, vilket kunde 
bero på exempelvis vana eller känsla av gemenskap med andra gudstjänstdeltagare. En 
mindre del av gruppen var sådana som i första hand kom för att kyrkolokalen gav en 
känsla av lugn. Behovet hos denna första grupp är alltså i huvudsak ett interpersonellt 
eller ett ytligt vanemässigt behov. Den andra gruppen inbegriper personer som uttrycker 
ett starkt andligt behov. Dessa var 17 % av intervjupopulationen och hade behov av 
stillheten eller meditationen i gudstjänsten. Bäckström (ibid., s.29) menar att detta är 
den kärna av gudstjänstbesökare som återfinns i Svenska kyrkans söndagsgudstjänster. 
Denna grupps huvudsyfte med gudstjänsten är alltså för att fokusera på i första hand den 
inre andligheten. Den tredje gruppen omfattar 9 % av gudstjänstbesökarna uttrycker ett 
starkt behov av att komma närmare eller att möta Gud. De upplever att 
söndagsgudstjänsten är viktig inför den kommande veckan, för att då kunna minnas 
gudsmötet.  
 
I Storbritannien finns en organisation som samlar kristna bibliotekarier, Librarians’ 
christian fellowship (LCF), och de publicerar en årligen utkommen tidskrift vid namn 
Christian Librarian (2001) som upplevts vara något intressant för denna uppsats. 
Särskilt intressant är ett nummer som handlar om informationen och kyrkan (nr 25, 
2001) där frågan om elektronisk kyrka, frågor inom kyrklig informationshantering samt 
kyrkans informationsbehov diskuteras. Artikeln om informationsbehov skrivs av 
Gordon Harris (Christian Librarian 2001, s.13-25) och där framförs synpunkten att 
informationsförmedling är något av Gud givet och att det till och med uppmanas från 
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Bibeln att förmedla kristen information. Artikeln och skriften kan ses som att ge en ram, 
eller en bild av hur informationsbehov kan upplevas inom kyrkan. Harris redovisar 
Kyrkans behov av information i tre nivåer, lokalt, nationellt och globalt. Den lokala 
församlingens informationsbehov är unikt för varje församling, men det kan vara fråga 
om att få kännedom om det område där man verkar.  
 
Larsson (2002, s. 43), filosofie doktor inom religionshistoria och –beteendevetenskap, 
redogör i Virtuell religion för den kristna kyrkans och de övriga världsreligionernas syn 
på information. Syftet med Internet och andra nya teknologier som kan användas till 
informationsförmedling är att använda sig av det för att nå ut med den ”rätta läran”.  
 
Bibliotekarien McNab (Christian Librarian 2001, s.26-36) nämner även att kyrkorna, 
genom kunskapen om problem och möjligheter i dess närområde, kan sprida denna 
information vidare till politiska beslutsfattare för att därigenom åstadkomma förändring. 
Då artikeln inte hänvisar till någon särskild studie av frågan, bör det antas att det är 
författarens egen åsikt grundat i egna erfarenheter. Harris (Christian Librarian 2001, 
s.13-25) berör även han frågan om den lokala församlingens möjligheter att spela en 
större roll i olika slags välfärdsinitiativ, ett faktum som varit på stark frammarsch i både 
Storbritannien och USA under många år. Prästen Carl-Erik Sahlberg, verksam i S:ta 
Clara kyrka i Stockholm och en av de ivrigaste förespråkarna i Sverige för socialt arbete 
inom Kyrkan, påpekar i en intervju för tidningen Dagen att omsorgen om de 
”tilltufsade” i samhället måste alltid få företräde och att teologi stavas på riktigt sätt ”te 
och logi” (Andréas 2004). Han ställer frågan om att vid den händelse att ”din församling 
lades ner nästa månad, skulle de tilltufsade märka det?”. Här finns alltså ytterligare 
koppling till behovet av en omvärldsanalys.  
 
Vid bibliotekshögskolan i Borås jämte dess systerinstitutioner har en handfull uppsatser 
producerats som tydligare berör det religiösa området inom informationsvetenskapen. 
Malm (1996) studerade religionslitteraturen och dess låntagare på två västgötska 
folkbibliotek. Löfstedt och Svensson (1998) beskriver vilka läsvanor ett antal kristna i 
Borås har och hur de tillhandahåller den litteratur de önskar och påvisar en del 
skillnader mellan de olika församlingarna. Läs mer i nästa stycke om resultatet från 
dessa två första uppsatser. Johansson (1999) studerade den litterära utgivningen 1985-
1998 inom tre kristna förlag och valde att göra en litteratursociologisk studie i det att 
hon söker finna de kännetecken som skiljer den kristna litteraturen från annan litteratur 
och även se om där finns skillnader mellan de tre valda förlagen. Författarens 
upplevelse var att det mesta av den kristna litteraturen riktar sig till den redan kristne, 
och att en mindre del av den sammanlagda litteraturen riktade sig till andliga sökare. 
Livets Ords förlag var det förlag som mest stack ut av de tre valda förlagen, där Libris 
och Verbum också ingick, med en tydlig profil och kompromisslöshet i flera frågor. 
Aronssons (2002) uppsats anknyter till Johanssons men hon väljer att intervjua ett antal 
författare på kristna förlag och resonerar om rimligheten att se kristna författare ”som 
del av ett alternativt litterärt system” (ibid., s.3). En mycket intressant uppsats och 
särskilt gav författarens bilagda frågelista en god inspiration till mina egna intervjuer. 
Vid nämnandet av denna uppsats är det nog också på sin plats att nämna en av de 
författare som tydligast tar upp frågan om kristna författare och användare som del av 
ett alternativt litterärt system, nämligen Åke Kussak (1982). Denna studie visar 
förhållandens under första delen av 1900-talet, hur den kristna litteraturen då spreds 
genom kolportörer. Kussak visar här på flera sätt sambandet mellan kolportörer, 
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författare, förlag och läsare och framhäver då tanken att kristna böcker och dess 
författare och läsare är en del av ett kretslopp skilt från andra böckers kretslopp.  
 
Löfstedt & Svenssons (1998) uppsats om frikyrkomedlemmars litteraturförsörjning är 
faktiskt riktigt intressant då den primärt berör församlingsmedlemmarnas 
informationsbehov. Undersökningens resultat grundade sig i en enkätundersökning med 
191 personer med vissa uppföljande intervjuer. På frågan om hur stort intresset var för 
litteratur svarade exempelvis 56 % att intresset var ganska eller mycket stort, med 
betoning på ganska stort. Författarna jämförde med en riksomfattande undersökning 
kallad kulturbarometern, ej begränsad till frikyrkomedlemmar, där 37 % upplevde 
samma intresse av litteratur. Intresset var störst i åldersgrupperna 25-44 och 45-64 år. I 
detaljfrågor om vilken litteratur de läser berördes bl.a. skönlitteratur och där hade drygt 
tre fjärdedelar läst sådan litteratur under det senaste året. De främsta läsarna fanns bland 
kvinnorna, men det var överlag marginella skillnader. Här överensstämmer procenttalen 
bland frikyrkomedlemmarna med kulturbarometerns population. Facklitteratur lästes 
något mer, 84 %, vilket var avsevärt högre än kulturbarometern. En knapp majoritet 
läser Bibeln dagligen och en tredjedel åtminstone en gång i veckan, en fråga som inte 
berördes i den riksomfattande kulturbarometern. Hur frikyrkomedlemmar skaffar sig 
kristen litteratur är en annan intressant fråga som berörs av några frågor i författarnas 
enkät. I egna och bekantas bokhyllor finner närmare hälften av personerna den litteratur 
de önskar sig, därefter är det i boklådor som det letas. Ett mindre antal uppger bibliotek, 
antikvariat och postorder som källa. Kulturbarometerns svar visade på liknande resultat, 
med en större grupp som fann sin litteratur (ej begränsad till kristen litteratur) på 
bibliotek eller på varuhus. Sammantaget verkar alltså läsandet vara större i den aktuella 
undersökningen bland frikyrkomedlemmar än vad den är hos svenskar i gemen. 
Böckerna finner de på i princip samma ställen som i kulturbarometerns undersökning, 
även om biblioteket fångade intresset mer hos den totala populationen jämfört med den 
frikyrkliga gruppen. Här kan jämföras med Malms (1996) konstaterande att beståndet av 
religionslitteratur, ej enbart kristen litteratur, inte var särskilt stort vid de två västgötska 
folkbibliotek som studerades, jämfört med andra litteraturområden. Detta kan ju 
självklart vara en faktor som tydligt påverkar möjligheten för frikyrkomedlemmen att 
finna adekvat litteratur på biblioteket. Samtidigt kan det självfallet finnas fler 
förklaringar, däribland möjligheten att frikyrklighetens upplevda motsatsförhållande till 
det övriga samhället (se kapitel 6.2 nedan) också har skapat en viss skepticism till 
användandet av publika institutioner såsom bibliotek. Detta berörs dock inte i Malms 
eller Löfstedt & Svenssons texter.  
 
I detta delkapitel har frågan om behov av faktisk information belysts. Det finns 
troligtvis ytterligare behov av information som inte är sådan att den kan läsas eller 
lyssnas till, utan mer ger möjlighet att andra sinnen får en framträdande roll. Carl 
Henrik Martling (2004), docent i kyrkovetenskap och överhovpredikant emeritus, talar i 
boken Talande tystnad om förmågan som människa att ta emot information som inte är 
begränsade till hörseln eller till läsande, och som möjliggör ett lyssnande, så att säga, 
med synen, känslan och hjärtat. Genom syn- och känslointryck får man då del av en 
mycket större verklighet. Martling nämner flera exempel, som att Jesu gärningar var en 
aktiv och levande del av det som han förkunnade (ibid., s.9). När Kyrkan öppnar upp för 
det med ord outtryckbara blir därför Kyrkans budskap långt större än de ord den säger. 
Boken handlar om Kyrkans symbolspråk och har en fokus på Svenska kyrkans 
traditioner i detta och förklarar varför symboler uppstår och vilken funktion de har i ett 
kristet liv. Han påpekar att dessa traditioner, även om de för många, särskilt då 



22 

utomstående, kan upplevas som upprepande och innehållslöst, har ett reellt värde för 
människan i alla tider. Martling skiljer exempelvis på ceremoni och liturgi 
(gudstjänstordning), där det förstnämnda har sin viktigaste del i det estetiska och 
vackra. Ceremonins högtidlighet är enligt honom en yta som döljer en tomhet. Syftet 
med liturgin är att nå fram till innehållet, där man inte behöver avstå från symmetri och 
skönhet som är centralt inom det ceremoniella. Symbolspråket i liturgin visar på ett 
budskap som måste tolkas med hjälp av hjärta och syn för att kunna tas emot hos 
mottagaren (ibid., s.73-74). I kapitel 2.1 ovan tar vi tydligare upp begreppet 
information.  
 
3.4 Informationssökning 
 
Frågan om hur personer söker information är inte primärt fokus i uppsatsen, utan det är i 
stället mer specifikt om hur denna yrkeskår närmar sig informationen utifrån sin unika 
yrkesroll. Böcker och andra skriftliga medier ses ofta som en viktig källa för 
information. Biblioteken är ofta ganska sparsmakade vad gäller bra och aktuell litteratur 
(Malm 1996, s.61f) inom området, men kristna bokklubbar (Löfstedt & Svensson 1998, 
s.72f) kan då erbjuda det som biblioteken inte gör. Tidningar och tidskrifter finns det 
flera för pastorerna att använda sig av i sin andliga tjänst. Den mest kända kristna 
tidningen i Sverige är dagstidningen Dagen7, men det finns betydligt fler tidningar som 
då oftast är mer samfunds- eller enfrågeinriktat. Därutöver finns självklart mer 
övergripande resurser, vilka inte är inriktade på främst det kristna området inom 
informationssökning. Något av hur kunniga pastorerna är på att söka efter den 
information de behöver kommer att utläsas ur den textmassa som blir resultatet av 
intervjuerna.  
 
 
 

                                                 
7 Dagen (2005). Stockholm: Dagengruppen. Även tillgänglig på http://www.dagen.se/ 
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4. Metod 
 
Som i alla studier finns det flera metoder att välja på och meningen med detta val är att 
få ett så täckande resultat som möjligt. Syftet med uppsatsen är att undersöka och 
beskriva vilket informationsbehov och informationssökningsbeteende pastorer har, för 
att kunna fullfölja sin uppgift som andliga ledare i sin församling (hämtat från kapitel 
1.2) och val av metod skall göras med syftet som grund.  
 
4.1 Val av metod 
 
Olika databaser med fokus på forskning inom biblioteks- och informationsvetenskapen 
har på flera sätt genomsökts efter den litteratur som berör uppsatsens ämne. Det har inte 
funnits möjlighet att tillgå någon databas inom religionsvetenskap men det har funnits 
en mängd religionsinriktad forskning i de övriga databaserna, även om dessa till största 
delen inte har varit behjälpliga för uppsatsen. Databasen Libris (2005) har tillsammans 
med andra sökningar på Internet varit värdefulla resurser, men den sammantagna 
litteraturen i ämnet är nästintill obefintlig och i närliggande ämnen som till viss del 
berör uppsatsens kärna finns det även där ett förvånansvärt litet underlag.  
 
Eftersom befintlig forskning och annat textmaterial inte beskriver området för uppsatsen 
i så nära grad som är behövlig är intervjuer den enda tillräckliga möjligheten att få svar 
på frågeställningen, enbart observation skulle inte ha gett pastorerna möjlighet att själva 
uttala sig om detta. Kvantitativa undersökningar, såsom en enkätundersökning, 
upplevdes som otillräcklig då möjligheten att diskutera om centrala frågor skulle gå 
förlorad. Den kunskap som skulle kunna vinnas i en kvalitativ intervju bedömdes därför 
som nödvändig för denna uppsats. Den metod som är huvudfåran i denna uppsats är 
således den kvalitativa intervjun, en metod som tjänar sitt syfte att besvara 
problemställningen som är beskriven i kapitel 1.2. Med en kvalitativ intervjumetod ges 
även möjligheten att öka förståelsen av pastorernas upplevda uppfattning om den för 
uppsatsen centrala frågeställningen.  
 
4.2 Intervjuer 
 
Huvudarbetet i denna uppsats grundas alltså på en empirisk studie i form av kvalitativa 
intervjuer med den grupp som tidigare har beskrivits. Böcker som varit behjälpliga i 
detta har varit Annika Lantz bok om intervjumetodik från 1993 såväl som Karin 
Widerbergs (2002) bok ”Kvalitativ forskning i praktiken” där hon i ett längre kapitel 
ingående beskriver olika nyanser av intervjuande. Även Merriams8 standardiserade 
intervjufrågor övervägdes men avvisades tidigt då mitt mål med intervjuerna var att 
uppnå dynamik och variation i samtalen. Således blev mitt val att använda mig av i 
huvudsak ostrukturerade intervjuer. Intervjuguiden (se bilaga 1) var från första början 
tänkt som öppna frågor vilket också blev det uppnådda resultatet. Intervjuguiden var 
tänkt att ge en start för ett samtal där samtalet skulle kunna ge svar på uppsatsens 
frågeställningar och den skickades även ut till pastorerna tillsammans med det inledande 
brevet. Guiden täcker initialt områden som kontexten och pastorsrollen, pastorns och 
församlingens informationsbehov, informationssökning samt synen på och erfarenheten 
av kognitiva auktoriteter. Denna intervjuguide blev alltså något som kunde ge en viss 
                                                 
8 Merriam, Sharan B (1994, s.19). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 
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struktur i samtalet, samtidigt som samtalet fick tillåtas varieras genom den i övrigt 
ostrukturerade intervjumetoden. Terminologin i intervjuguiden följer inte alltid den 
akademiska, då syftet från början har varit att guiden skulle vara en hjälp även för IP. 
Vissa nyckeltermer, såsom information, har fått förklaras, medan de flesta har 
omskrivits så att exempelvis avsnitten om läsning och inspirationskällor i huvudsak 
handlar om informationssökning. Att ställa frågan ”Hur ser du på frågan om 
information, informationsbehov och informationssökning?” till en person som inte är 
van vid den terminologi som finns inom B&I upplevdes redan från början som ett 
mycket tveksamt förfarande. Genom att mycket kort och överskådligt ha förklarat 
begreppet i det inledande brevet till pastorerna, hade dock flera av IP faktiskt en relativt 
bra bild av begreppet, om än inte i alla delar överensstämmande. Min upplevelse är inte 
att jag med detta förfarande har styrt pastorernas tankar omkring dessa begrepp, utan 
mer skapat en förståelse för området. IP har dessutom hjälpt mig själv som forskare att 
faktiskt få en vidare bild av de centrala begreppen, så deras egen initiativ- och 
tankeförmåga var på intet sätt hämmat. Den förutfattade bilden av pastorerna var att de 
antagligen inte var akademiskt orienterade, vilket åtminstone i ett par fall visade sig 
vara helt fel. Med dessa kunde därför samtalet ske även på ett mer akademiskt och 
analyserande plan.  
 
Intervjuguidens samtalsområden har valts utifrån syfte och problemställning så de kan 
ju även kopplas till den kapitelindelning som beskrivs nedan i kapitlet om analysmetod, 
kapitel 4.6, en kapitel- eller områdesindelning som självklart även är en del av analysen. 
Marlands nio nivåer av informationsskicklighet (se kapitel 2.2) har genom 
intervjuguiden kunnat besvaras kring framför allt informationsbehov och 
informationssökning. Analysmetoderna beskrivs närmare i kapitel 2.3 ovan. 
 
Widerberg (2002, s.16) menar att det inte alls är nödvändigt att man ställer exakt samma 
frågor till varje IP. Det här är en frihet för undertecknad som forskare och en styrka i 
forskningen då variation i intervjuerna skapar en dynamik som kan belysa 
skiljaktigheter såväl som likheter mellan olika IP. Med möjligheten att vid varje intervju 
diskutera kärnan i uppsatsen på IPs villkor ökade också förståelsen för pastorernas roll i 
de sammanhang som styr ramarna av denna uppsats. Eftersom den valda metoden 
grundar sig på intervjuer med öppna frågor har självklart materialet fått färgas av 
forskarens egen person. Repstad (1999, s. 54f) kallar detta för forskningseffekten, då 
forskaren med enbart sin fysiska närvaro kan orsaka särskilda beteenden från IP. Om 
man därtill lägger annat än närvaron, nämligen gester, sättet på vilket frågor ställs, 
miljön där frågorna ställs, etc., så blir problematiken än större. Om forskningseffekten 
blir för stor kan detta bli lidande för forskningsresultaten. För att undvika detta är just 
öppna frågor en nödvändighet. Det är viktigt att samtalsfrågorna inte är ledande och 
denna risk har minskats vid frågor som öppnar för ett fritt diskussionsklimat. En fälla 
för studien finns där och lurar hela tiden men situationen har främst kunnat användas 
som en resurs och möjlighet. Genom att mötet mellan forskare och IP har den 
beskaffenheten att den blir personligare främjas samtalet och fler uppgifter nås.  
 
Under intervjuernas gång har det visat sig att intervjuerna blivit helt olika, till största 
delen grundat på de olika personligheterna hos IP. Forskningseffekten verkar därför inte 
ha varit så stark, även om jag sett vissa tendenser i bland vid den efterföljande analysen 
av intervjuerna. Exempelvis berörde någon av IP ett för forskaren intressant ämne inom 
kristendomen, och det var därför lätt att fastna i denna fas av intervjun. Sammanlagt 
fokus i den intervjun blev slutligen ändå uppsatsens område, men detta förtydligar 
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enbart att en forskare måste vara fokuserad på syftet hela tiden. Öppna frågor ställda i 
ett tillåtande och samtalande sammanhang har visat sig vara en nödvändighet för att 
kunna öppna upp för svar som bättre beskriver pastorernas situation och om hur de 
söker och använder information.  
 
Under intervjun användes kassettbandspelare för att kunna få med allt. Även tidigare 
har forskaren använt bandspelare och det finns därför goda erfarenheter av smidigheten 
och smartheten med detta. En annan erfarenhet som finns är dock att bandspelare inte 
alltid fungerar som de borde göra så det var vanskligt att därmed enbart nöja sig med 
detta. Det vore förödande om en av intervjuerna föll bort ur materialet bara för att 
batteriet tog slut, eller för att någon IP mumlade för mycket, så under samtalets gång 
skrevs därför stödanteckningar. Dessa stödanteckningar är ju självklart i första hand ett 
system för att få hjälp att rekonstruera samtalet i efterhand, men blev också samtidigt en 
påminnelse om trådar som skall tas upp senare under samtalets gång, för att haka på IPs  
egna uttalanden. Med tacksamhet kan i efterhand konstateras att intervjuerna gick lätt 
och smidigt och att inga problem uppstod med kassettbanden. Intervjuerna varade i 
mellan 45 minuter och 1½ timme, där entimmesintervjuerna upplevdes som mest 
givande för både IP och undertecknad. När IP börjar skruva på sig för att de upplever 
sig ha suttit för länge, blir det troligen inte så mycket mer att få från intervjun. Vid ett 
par tillfällen upplevdes detta tydligt och då var det läge att runda av intervjun.  
 
Intervjuerna skall naturligtvis inte ses som exakt faktakunskap om hur förhållandena är 
för IP utan de är avsedda att återspegla deras egna upplevelser och erfarenheter och som 
sådan återspegling blir det utifrån deras egna referensramar. En situation tolkas olika 
från person till person och IP, samtidigt som de ändå i bland har försökt att visa 
opartiskhet, kan inte förväntas göra en fullständigt opartisk beskrivning.  
 
För att få en så bra intervjusituation som möjligt bestämdes tidigt att intervjuerna skulle 
genomföras på en plats som var vald av IP. Att vara på personens arbetsplats kan 
kanske verka hämmande och stressande för IP (Widerberg 2002, s.106f) men detta 
hämmande har bedömts som litet om det är IP själv som har fått göra ett aktivt val av 
plats för intervjun. Flera av IP valde att vi skulle genomföra intervjun på sin arbetsplats, 
bara en ville av praktiska skäl träffas på annan plats. Möjligen blev den sistnämnda 
intervjun något mer opersonlig pga den mer sterila och skramliga miljön vi var i, men 
någon större skillnad i resultat kan inte urskönjas. Vid en av intervjuerna, som skedde 
på arbetsplatsen, blev vi störda så ofta att rädslan fanns att intervjun skulle bli helt 
meningslös, resultatmässigt sett. Pastorn i fråga var dock väldigt konkret i sina svar och 
svävade sällan ut i annat, så det är säkert så att han är van vid att hantera störiga 
situationer där han ständigt blir avbruten. Resultatet av intervjun bedömdes därför ändå 
som lyckad.  
 
Kort efter intervjuerna skrevs hela intervjun av, även om detta tog mycket längre tid 
jämfört med att skriva av enbart de viktigaste uttalandena. Stödanteckningarna användes 
för att få med information som inte kommit med på bandet, såsom kroppsspråk, etc. De 
första intervjuerna skrevs av ordagrant, med alla upprepningar av ord samt felsägningar 
som uppkom. Med tiden skalades dock sådant bort, men utan att förlora vad pastorn 
sade. Tvärtemot har det exakt ordagranna i efterhand upplevts vara svårläst och därmed 
svårare att analysera.  
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Innan intervjuserien påbörjades genomfördes en provintervju med en IP som primärt 
inte var planerad att ingå i materialet. Tanken med detta var bl.a. att det skulle ges 
möjlighet att testa frågornas giltighet i pastorns vardag, öva på intervjun som teknik 
gentemot denna specifika målgrupp, arbeta fram en modell för fortsatta intervjuer 
(inklusive vad gäller val av plats för intervjun) och slutligen testa om man skulle 
använda sig av intervjuutskrift eller om sammandrag av intervjun var en bättre väg att 
gå. 
 
Denna provintervju blev väldigt bra vilket medförde att valet att faktiskt använda mig 
av den i uppsatsen upplevdes som rätt. Intervjun ägde rum på arbetsplatsen vilket då 
inte verkade hämmande för intervjun. Upplevelsen var att intervjuguiden specifikt, och 
intervjuer generellt, var en mycket lyckad väg att gå. I alla dessa aspekter beslöts därför 
att hålla fast vid tidigare uppgjord plan. Eftersom denna intervju tog 1½ timme blev det 
mycket tid som fick läggas på att skriva ut intervjun, vilket gjorde att det uppstod vissa 
dubier vad gäller hur man skall sammanfatta intervjuerna. Hel intervjuutskrift blev 
slutligen det som användes.  
 
Med hjälp av intervjuerna kan vi således höra från pastorerna själv om deras 
kontextuella sammanhang, om vilken roll som pastorsyrket har samt hur de ser på 
information och närliggande frågor, men då materialet inte helt talar för sig själv är en 
analys av materialet nödvändig.  
 
4.3 Val av informanter 
 
Valet av informanter har varit, helt naturligt, en viktig process och ett stöd i denna 
process har varit Pål Repstads (1999, s. 66-70) bok om kvalitativa metoder. Eftersom 
uppgiften blev att studera hur pastorer ser på sin situation utifrån frågan om 
information, informationsbehov och informationssökningsbeteende, blev det nu dags att 
precisera vilka pastorer som kunde vara möjliga. Informanterna måste ses som primärt 
unika, då det inte är möjligt att dra några för hela populationen avgörande och solklara 
slutsatser utifrån det intervjumaterial som erhålls. Men med detta sagt så är det ändå 
möjligt och rätt att se pastorerna som en del av en större professionell yrkeskår, och 
flertalet personer som läser uppsatsen kommer ändå att försöka att dra vissa paralleller 
utifrån materialet.  
 
Antalet frikyrkoförsamlingar i Sverige uppgår i dag till ungefär 2 400 stycken, baserat 
på en rundringning gjord till de olika frikyrkosamfunden i början av 2006. I det område 
där pastorerna arbetar, en medelstor stad och dess närhet, finns 32 församlingar och 
pastorerna arbetar i 6 av dessa församlingar. Dessa församlingar har utmärkt sig på olika 
sätt, ofta genom att pastorn synts i tidningarna i olika sammanhang (intervjuer, 
utläggning av söndagens bibeltext eller dylikt) men även genom att ha uppvisat tydliga 
tecken på att vilja synas mer i samhället (såsom större annonskampanjer i tidningar och 
i samhället). Församlingarna, och därmed pastorerna som är en del av desamma, är 
alltså inte anonyma utan deltar aktivt i det samhälle där de finns. Det blev slutligen 
intervjuer med sex pastorer. De har alla, genom att vara delaktiga i en församling som är 
aktiv i media och samhälle, antagits kunna ge relevant och viktig information för att 
kunna besvara uppsatsens frågeställning. Tanken med valet av stad var att genom 
forskarens egen geografiska närhet till flera av stadens församlingar skulle ha lättare att 
få till stånd en intervju. Ungefär hälften av pastorerna tjänstgör i församlingar inne i 
staden och resten i församlingar på mindre orter utanför samma stad.  
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De församlingars pastorer som intervjuats i undersökningen tillhör Pingströrelsen, 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Svenska Missionskyrkan och Evangeliska Frikyrkan. 
Med detta urval är uppfattningen att spridningen inom frikyrkligheten är god och alltså 
inte enbart fokuserad på någon av de frikyrkliga ”grenarna”. Församlingarna är väldigt 
olika varandra och pastorerna har även fått lite olika specifika roller, grundat på den 
tradition och den verksamhet som är viktig för den specifika församlingen. De valda 
församlingarna är alla inom en radie av under 7 mil och närheten var ett aktivt val för att 
underlätta för forskningen samt för en ”förutfattad fundering” om att dessa pastorer 
kanske redan i dag har ett samarbete och ett informationsutbyte.  
 
Från början var tanken att intervjua så många som möjligt utan att intervjusvaren i 
huvudsak kändes upprepande. Efter intervjuer med sex pastorer upplevdes det att denna 
upprepning infann sig. Möjligen hade några mindre aspekter framkommit i ytterligare 
intervjuer, detta är omöjligt att sia om, men den största delen av den sista intervjun 
upplevdes som redundant.  
 
4.4 Förförståelse 
 
Forskarens eget kyrkliga engagemang medför naturligtvis en förförståelse för 
uppsatsens studieområde. Detta är något som både under intervjuerna och i analysen av 
desamma har krävt en stark medvetenhet omkring. Förförståelsen har till den allra 
största delen varit positiv i det att det funnits möjlighet att komma informanterna 
”närmare in på livet” och att det med detta som grund kan vara lättare att förstå olika 
företeelser unika för den kristna populationen. Samtidigt finns det alltid farhågor med 
en alltför stor förförståelse att vissa frågor undviks pga den kunskap om och känsla för 
förevarande område som finns. Det är dock fortfarande så pass stor skillnad mellan 
forskarens egen kunskap om området och vetskapen om hur pastorerna har det sin 
yrkesroll, något som gör att det ändå blir ett utifrånperspektiv på pastorernas yrkesroll 
och som forskare har det av den orsaken varit möjligt att distansera sig från det 
insamlade materialet. Det får anses naturligt så att all forskning, hur mycket man än 
som forskare ämnar vara neutral, innebär en viss förförståelse från forskarens sida och 
att en sådan kan färga slutresultatet på olika sätt.  
 
4.5 Forskningsetiska överväganden 
 
De svenska etikreglerna för forskning (Vetenskapsrådet 2002) innehåller flera viktiga 
punkter, bland annat frågan om att IP är informerade om undersökningens syfte samt 
om att det är frivilligt att medverka i studien. Detta har uppfyllts och IP har även aktivt 
ställt följdfrågor omkring vad materialet skall användas till. Innan det bestämdes att den 
enskilda intervjun skulle genomföras skickades dessutom först ut ett brev till pastorerna, 
tillsammans med en kopia på intervjubilagan. Detta gjordes för att IP även med hjälp av 
detta skall känna sig tryggare i samtalet, när de vet vad samtalet skall handla om. 
 
Intervjumaterialet har därutöver anonymiserats för att skydda personerna, i enlighet med 
de etiska riktlinjerna. Någon avsvor sig nödvändigheten av detta för sin egen del, men 
den utlovade avpersonifieringen av materialet är nödvändig ur ett forskningsperspektiv 
och ur IPs perspektiv. Målet med denna studie är att vinna ny kunskap och i studien 
kliver vi något in i den värld som pastorerna har som sin vardag. I all kvalitativ 
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forskning, oberoende av forskningens nivå, är det därför nödvändigt med god sed i 
exempelvis frågan om avpersonifiering och anonymitet.  
 
4.6 Analysmetod 
 
Tidigare har beskrivits att huvudarbetet i uppsatsen var grundat på intervjuerna, vilket 
har varit den enda möjliga väg då övrigt textmaterial har varit svår att uppbringa. 
Skillnader och likheter mellan den tidigare forskningen och annan litteratur å ena sidan 
och intervjuerna å andra sidan är något som därför också skall analyseras.  
 
Analysen av ett material av denna storlek är allt annat än lätt, och det är viktigt att här 
välja rätt analysmetod. Den som skall användas är den kontextuella analysen där även 
studiet av eventuella agenter som konstruerar pastorernas kontext inbegrips.  
 
Det analytiska instrument som skapats för denna uppsats är en kontextuell analys 
framför allt grundad i Michael Bucklands (1991), Max Webers (1983) och Patrick 
Wilsons (1983) separata teorier om organisation, informationshantering, 
maktförhållande och auktoritet. Teorierna förklaras närmare i kapitel 2.2 ovan. Pastorn 
är av nödvändighet en del av den sociala praktik som beskrivs i Bucklands teori och 
formas av samt formar delvis densamma. Maktförhållanden och andra delar av den 
sociala praktiken är därmed något som skall analyseras. Webers teori om skillnaden 
mellan begreppen makt och auktoritet har stor betydelse på pastorns roll i denna 
undersökning, där pastorn kan äga en eller flera av de tre auktoritetstyperna, beroende 
på traditionen, personligheten och den roll som samhället juridiskt lagt på pastorskåren. 
Wilsons tankar om kognitiv auktoritet förstärker den syn som Weber för fram, i frågan 
om att auktoritet är något av andra givet. Den kognitiva auktoriteten kan enligt Wilson 
vara enskilda personer, organisationer och ting kan samtliga ha en kognitiv 
auktoritetsbas för andra personer. Här skall analysen ge en studie av hur pastorerna 
upplever sig själva som kognitiva auktoriteter samt vad/vilka som är kognitiva 
auktoriteter för dem. Med stöd i Bucklands, Webers och Wilsons teorier skall 
pastorernas roll samt deras syn på informationsbehov och 
informationssökningsbeteende belysas ur ett kontextuellt perspektiv. Denna del av det 
analytiska instrumentet är därför absolut nödvändig och teorierna skapar en tydlig och 
stabil grund för den fortsatta analysen i framför allt kapitel 6.1-6.3 och med denna 
grund ges även ett tydligare resultat.  
 
Därutöver är det ytterligare en teori, samt en innehållsstruktur i uppsatsen, som ger hjälp 
i analysen. Teorin i fråga är Marlands strukturella metod (se kapitel 2.2). Marlands 
tankar om informationsskicklighet är närbesläktat med begreppet informationssökning 
så den används uteslutande vad gäller informationssökningskapitlet (kapitel 6.4). 
Marlands sju skicklighetsnivåer kan ses som en ”ren” bedömning på hur information 
söks och används, alltså hur bra en viss individ är i hela informationssökningsprocessen. 
Marland läser således av hur individen fungerar i det specifika att söka information. 
Genom pastorernas erfarenheter av informationssökning kan uppsatsen med hjälp av 
Marland skapa en bild av hur informationssökning går till på detta område och vilka 
hinder samt fördelar som finns där. I viss utsträckning bör kunna avgöras vilken grad av 
informationsskicklighet som pastorerna har på var och en av Marlands nio punkter eller 
nivåer. Det är tveksamt om detta kan avgöras säkrast utan en djupare studie, men ur det 
ändå digra intervjumaterialet skall några indikationer vaskas fram. Förberedandet och 
genomförandet av predikan är ett tydligt exempel där det faktiskt bör gå att studera 
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denna sak lite närmare. Här finns alltså goda möjligheter att få fram hur pastorerna 
verkligen söker information och om de når det resultat som är önskvärt för en individ 
med god informationsskicklighet. 
 
Kapitelindelningen kan självfallet i sig ses som en uppdelning av resultatet och därmed 
del av den analytiska processen. Uppsatsen har inom varje kapitel ordnats enligt en 
slags klassificering om man så vill, en kategoriindelning som i stort sett följs genom 
hela kapitel 3, 4, 5 och 6, om än med några skillnader. Huvudpunkterna är (med 
motsvarande delfråga ur problemställningen inom parantes):  
 

• Pastorns roll (Vad består deras andliga ledarroll av?), 
• Pastorns informationsbehov (Vilken information behöver de?), 
• Församlingens informationsbehov (Vilken information ser de att församlingen 

behöver och på vilket sätt ser de detta?) och slutligen  
• Informationssökning (Hur når de den önskade informationen?).  

 
Problemställningen, som grundar sig i frågeställningen, har varit vägledande i 
strukturen av dessa huvudpunkter och syftet är självklart att öka kunskapen och ge en 
förståelse för materialet i uppsatsen. Med en uppdelning av kapitlen rörande tidigare 
forskning, intervjuresultat och slutligen analysen blir det lättare att förmedla och avläsa 
de viktigaste resultaten av uppsatsen.  
 
Den första punkten är tänkt att täcka svaret på problemställningens första delfråga om 
den andliga ledarrollen tillsammans med en inramning av pastorernas roll i ett större 
perspektiv, den ledande rollen som sådan i kontexten. Kategorierna om pastorns och 
församlingens respektive informationsbehov, vilka i vissa sammanhang på ett kanske 
självklart sätt beskriver liknande behov, skall ses som svar på de andra och tredje 
delfrågorna. På samma sätt är den fjärde delfrågan täckt av den fjärde kategorin. 
Självfallet kan denna indelning inte vara tillräcklig, då kapitlen genom sina olika fokus 
(tidigare forskning, intervjuer och analys) i vissa avseenden är helt olika. Därför behövs 
exempelvis ytterligare kapitel för att beskriva den tidigare forskningen i ett vidare, 
religiöst och frikyrkligt, perspektiv. Detta för att möjliggöra ett kontextsammanhang. På 
samma sätt har det vid intervjuerna trätt fram vissa områden inom de olika kategorierna 
som varit särskilt viktiga för IP. Dessa har därför förtjänat egna rubriker för ett 
tydliggörande. I analysen har slutligen upptäckts ett antal områden som är viktiga ur ett 
biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv och som dessutom kan tjäna som 
nödvändig kritik, positiv såväl som negativ, av den aktuella målgruppen för 
intervjustudien.  
 
Detta konstruerade analytiska instrument, utifrån kapitelindelning, Marland och en 
kontextuell analys baserad på Bucklands teori om den sociala praktiken och Webers och 
Wilsons förklaringar på termen auktoritet, har alltså bedömts vara en värdefull 
komponent för att förstå materialet.  
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5. Resultatredovisning 
 
Resultatet av intervjuerna blev å ena sidan ett omfattande textmaterial när allt väl var 
renskrivet, men materialet kan även ses som en textmassa där likheter såväl som 
skillnader kan urskiljas. Den fullständiga analysen tillsammans med litteratur och annat 
insamlat material berört ovan (i kapitel 1) kommer att ske senare i uppsatsen (kapitel 6). 
Detta kapitels redogörelse över intervjumaterialet har delats in i ett antal rubriker där 
huvudrubrikerna även kommer att användas in i nästa kapitel. Rubrikerna är i huvudsak 
grundade i uppsatsens problemställning och syfte (se kapitel 1.2). Det första delkapitlet 
(5.1) har till ämne pastorns andliga ledarroll, vilket i frågeställningen motsvaras av den 
första delfrågan. Denna har delats in utifrån det som kom fram i intervjuerna och även 
om vissa av punkterna berör även praktiska hanteranden inom yrkesrollen har det även 
där funnits en tydligt andlig ledarfunktion. I redovisningen används begreppen IP och 
pastorer för att beskriva de personer som intervjuats i undersökningen.  
 
Det andra delkapitlet (5.2) koncentrerar sig på frågeställningens andra delfråga, 
nämligen den om pastorns informationsbehov. Olika områden som berörts i så gott som 
samtliga intervjuer är pastorns egna kognitiva auktoriteter samt behovet av en aktiv 
omvärldsanalys och därför framlyfts dessa särskilt. Frågorna om en aktiv 
omvärldsanalys och om pastorn som egen auktoritet är sådana som självklart tar upp 
församlingens informationsbehov. För att undvika redundans i uppsatsen har även dessa 
aspekter valts att läggas i detta delkapitel. Det informationsbehov som pastorerna 
upplever att församlingarna har, i enlighet med frågeställningens tredje delfråga, blir ju 
självfallet en uppskattning från deras sida och deras tankar omkring detta skildras i 
nästa delkapitel (5.3). Slutligen behandlas frågeställningens fjärde delfråga, beträffande 
informationssökningsprocessen (kapitel 5.4) omfattandes såväl vilka informationsvägar 
som används och är mest önskvärda som vilka sätt pastorerna söker information på.  
 
5.1 Pastorns roll 
 
Det framgår ganska snart att pastorernas upplevda roll är ytterst komplex. De praktiska 
göromålen upplevs av flera IP vara ett hinder för det arbete de vill utföra som pastorer. 
Samtidigt menar vissa att det praktiska arbetet, vilka skiftar i karaktär från tjänst till 
tjänst men som ofta innefattar administrativ hantering av församlingens övergripande 
verksamhet, ger möjlighet till det enkla mötet. Dessa möten behöver då inte kännas 
skrämmande eller stort för personen ifråga. Upplevelsen hos IP av dessa praktiska 
göromål är alltså dualistisk, då de både upplever den vara ett hinder i många 
sammanhang att kunna utföra den pastorsgärning de allra mest brinner för samtidigt 
som den i andra sammanhang kan skapa möjligheter till att faktiskt utföra samma 
pastorsgärning. Förutom de praktiska göromålen nämns rollen som själavårdare, 
undervisare, andlig ledare, ledare på annat sätt, föredöme på praktiskt och andligt plan. 
Det som handlar om föredöme berör egentligen alla dessa områden, då en person kan 
vara ett föredöme i alla eller någon av sina roller, mer eller mindre. Mer om detta i 
analysen där särskilt några punkter lyfts fram. Det är i övrigt tre områden som särskilt 
sticker ut i intervjuerna och dessa är rollerna som själavårdare, undervisare och ledare.  
 
5.1.1 Själavårdare 
 
Den själavårdande och diakonala rollen innebär både uppsökande verksamhet gentemot 
de i församlingen som är avsidestagna, alltså de som av sjukdom eller ålder inte har 
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möjlighet att själv komma till gudstjänster eller andra samlingar. Pastorn söker här möta 
personen i den situation där den befinner sig och möter här främst det själsliga eller 
andliga behovet genom att be för personen och samtala om andliga frågor. En av 
pastorerna i undersökningen trycker med bestämdhet på denna uppgift och berättar att 
det även är många andra i församlingen som upplever att de skall ansvara för denna 
uppgift samtidigt som pastorn inte kan komma undan huvudansvaret.  
 

”Men för mig som pastor, det ligger i herdeskapet på nåt sätt att vårda. Och det är 
ju inte enkelt. Vi har haft medlemmar i vår församling som har haft cancer och man 
går vecka efter vecka och ser att dom mår väldigt illa och tynar bort. Men att mitt i 
allt detta ändå finna att det finns ett hopp. Då har man ju alltid en liten stund av 
andakt och beder tillsammans. Man känner Guds närvaro och det blir ju ett stöd, en 
styrka, för den sjuka och för familjen.” 

Ur intervju nr 4 
 
Själavårdande innebär förutom uppsökande verksamhet att pastorn gör sig tillgänglig 
för samtal omkring andliga frågor för de personer som själva tar kontakt.  
 
5.1.2 Undervisare 
 
Rollen som undervisare är det som pastorerna själva upplever vara centralt i frågan om 
förmedlare av Guds ord. Att lyfta fram Guds ord på olika sätt är det som först kommer 
till uttryck i samtliga intervjuer. En IP använde begreppet ”att vara Guds ords tjänare”: 
 

”Det innebär ju, det är ju förkunnelse, själavård och det är förvaltande av 
sakramenten. Dom tre bitarna tycker jag är viktiga i sammanhanget. Att förkunna 
Guds ord, att proklamera Guds ord, att utöva själavård och att förvalta 
sakramenten.” 

Ur intervju nr 2 
 
Predikan vid gudstjänsten är ett av tillfällena då den undervisande rollen får en 
framträdande plats men det framgår även att detta är viktigt även i andra sammanhang. 
En pastor beskriver att han är mer av undervisare än diakon med att det första han 
tänker på vid mötet med en människa inte är hur han skall ta hand om den människan 
utan ”vad skall jag tala”. Sådana sammanhang kan vara spontana möten eller olika 
strukturerade samlingar, såsom bibelsamtal, tonårssamlingar, etc.  
 
Den undervisande rollen börjar med mötet med den enskilda människan, där pastorn 
skall visa på Gud och hjälpa människor till en personlig tro, säger en av IP. Därefter vill 
de lära församlingen att gå vidare på något sätt, att växa till. Som han uttrycker det: att 
människan skall ”lära sig samveta med Gud”. Med det menar han att man bör träna upp 
sitt lyssnande till Gud för att bättre veta vad Guds samvete säger och att detta ger ett 
samvetande med Gud.  
 
IP var inte främmande för uttrycket ”informationsförmedlare” i deras rollbeskrivning 
och flera av IP lade ut sina funderingar på ett mycket personligt sätt. En pastor, som 
upplevde en stark närhet till församlingen vilket enligt honom underlättade i 
informationsförmedlandet, sade: 
 

”Som pastorn som förmedlare av Guds ord? Ja, jag tänker mig att Guds ord ger 
människan liv. Människan lever inte bara av det fysiska brödet utan av varje ord 
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som utgår från Guds mun och att pastorn har en uppgift i att kunna förkunna och 
tolka ordet för människor så att det tas emot och får sin verkan i uppmuntran, i tukt, 
tillrättavisning, i fördjupning, i hänryckelse, så att pastorns roll är att föra ordet till 
människan och söka jobba för att det där har sin verkan. [..] Jag tänker att man inte 
kommer från tolkningen utan Jesus själv talar ju på ett sätt så att vi behöver tolka 
det han säger.” 

Ur intervju nr 3 
 
5.1.3 Ledare 
 
Rollen som andlig ledare verkar enligt IP vara starkt sammanknippad med rollen som 
undervisare, som tidigare lyfts fram, såväl som rollen att vara ett föredöme i sin livsstil. 
Därutöver nämns förvaltandet av de olika sakramenten eller heliga akterna, såsom dop 
och nattvard och att främja andliga nådegåvor i församlingen.  
 
Att vara ett föredöme för både församlingen såväl som för personer utanför 
församlingen är viktigt för IP, även om de snabbt medger att ingen kan vara fullkomlig. 
De upplever att de har en förtroendepost och att pastorn därför riskerar att skada mer, 
om han eller hon med sin livsstil är i kontrast med det som predikas. En av IP menar i 
detta sammanhang att ”det du gör stryker under eller kryssar över det du säger”. 
Förtroende är enligt honom något som uppstår först när man har lärt känna en person 
och känner inom sig att den går att lita på. Den icke verbala kommunikationen menas 
här vara en viktig ingrediens.  
 
En av IP säger att pastorn bör försöka känna av vilka frågor som är viktiga att arbeta 
med i församlingen, vad de bör fokusera på. I bland känner pastorerna att de, grundat på 
den information som denne vet utifrån enskilda samtal eller utifrån den samlade 
kunskap som finns i den övergripande position som pastorn har, bestämma vilken väg 
församlingen skall gå, utan att ha hela församlingen med sig på detta. Ett par av IP 
menar att även om detta är nödvändigt, så tillhör det mer av undantagen än regeln att 
sådant bör ske. Risken som de säger finns är att pastorn blir en slags egenföretagare som 
drar sin egen väg. Ett exempel som nämns som ett faktiskt tillfälle för pastorn att 
bestämma är att tala om förlåtelse när konflikter har uppstått i församlingen och 
församlingen själv inte vill tala om det. Pastorn jämförs här med en företagsledare som 
är satt att driva idéer och visioner, så att ansvaret för pastorn är att se vilka visioner som 
skall förverkligas i nuläget och att ligga steget före. I detta inbegrips även 
församlingsstyrelsen i övrigt, enligt vad flera av IP säger, och kanske även fler av de 
informella ledarna i församlingen. Hela ledarskapet består enligt samma personer av 
olika roller, såsom apostlar, profeter, lärare, herdar, etc.  
 
När vi samtalar om pastorn som en kognitiv auktoritet i församlingen verkar detta 
beröra svåra frågor. En av IP sade: 
 

”Traditionellt kanske det har varit så att pastorn har varit mer av den auktoritära 
ledaren som har hållit i allt. […] nån sa till mig en gång i tiden: […] ” tala om hur 
vi skall göra och hur vi skall ha det” och då blir det ju en enmansshow av det hela 
och jag tycker att det är inte vad evangeliet säger […] Men auktoritet och ledarskap 
det är ju nånting man får, man ser så klart att det är en del i personligheten, ett 
förtroende man får från folk som man skall leda.” 

Ur intervju nr 2 
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Samtalet verkade beröra ömma punkter hos samtliga IP. De menade att det var ett stort 
ansvar och medgav samtliga efter en stunds samtal att det självklart kunde vara så att de 
var auktoriteter.  
 
5.2 Pastorns informationsbehov 
 
Pastorerna som intervjuades lyfter fram olika frågor som de upplever vara viktiga att få 
information om. Ett par av dessa är uppbyggelse, såsom om kristen livsstil, eller 
praktisk andlighet, där de andliga frågorna konkretiseras och förtydligas i det vardagliga 
användandet. Det kan också vara fråga om teologi eller exegetik (en metodisk 
uttolkning av en bibeltext), eller om upptäckandet hos andra av andliga nådegåvor.  
 
I en intervju nämndes att önskan var att få en annan, kanske djupare, syn på exempelvis 
ett bibelord eller på en företeelse, alltså att få inspiration till någonting nytt, samtidigt 
som denna djupare bild skulle kunna ge mer av en helhet av bibelordet eller företeelsen. 
Det upplevda behovet av förnyelse är både ämnat för att kunna ge något mer åt den 
gudstjänstfirande församlingen och för att skapa liv i sin egen praktik, så att ”man 
kommer i gång i tankarna”. En IP uttrycker det som att ”det där bränner till, det där är 
levande. Det skall jag försöka använda mig av den bilden eller den inriktningen eller det 
som jag läste där”. 
 
Pastorns och den övriga församlingsledningens behov av information är självklart nära 
förknippad med församlingens informationsbehov. I kapitlen nedan om såväl kognitiva 
auktoriteter som omvärldsanalys så omnämns därför även församlingens behov inom 
dessa områden, trots att ett särskilt kapitel (5.3) senare behandlar detta.  
 
5.2.1 Kognitiva auktoriteter 
 
Tidigare (i kapitel 5.1) har det konstaterats att IP ofta ser på sig själva att de måste vara 
ett föredöme. Detta är något som kan leda till att de själva blir betraktade som en 
auktoritet för andra, men detta värjer de sig för under intervjuerna. En IP menade 
särskilt att han inte kunde känna igen sig själv i begreppet auktoritet. Även efter ett 
samtal om skillnaden mellan auktoritet och auktoritär så hade IP svårt att förlika sig 
med den auktoritativa rollen.  
 
Jag vill särskilt lyfta fram några olika uttalanden vid intervjuerna som belyser frågan om 
Bibeln och Gud som kognitiva auktoriteter: 
 

• ”Guds auktoritet, det är högst av allt. Det är ju Gud vi tjänar. Vi ser ju inte först och 
främst att jag är anställd av den här församlingen och får min månadslön utan att jag är 
en Herrens tjänare.” (ur intervju nr 1) 

• ”Skriften är den högsta auktoriteten, Guds ord. Sedan hjälper det övriga [andlig 
inspiration och litteratur, min anm.] till att förklara skriften.” (ur intervju nr 4) 

• ”Bibeln är ju alltså riktmärket, måttstocken […] den universella. Så är det va. Så Bibeln 
är min auktoritet och kristna församlingens auktoritet.” (ur intervju nr 5) 

• ”Den direkta ledningen har ju större auktoritet för mig [i jämförelse med Bibeln och 
annan litteratur, min anm.], det har den.” (ur intervju nr 2) 

 
Flera av pastorerna uttrycker ett klart och tydligt behov av att Gud på olika sätt skall 
förmedla till dem vad de skall tala om i predikan. Samtliga ser på Gud som en auktoritet 
vars ord, Bibeln, är vägledande och i bland styrande över vilka val som bör göras i livet. 
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Då Gud enligt fleras uttalade uppfattning förklarar sig genom Bibeln, blir det därmed en 
följd att de även ser Bibeln som en auktoritet för sig själva och för församlingen. Vid en 
diskussion om bibelställen som upplevs gå emot varandra har de dock olika syn. Vissa 
menar att Bibeln har rätt och att det i så fall måste bero på vår begränsade förmåga att 
förstå, medan andra säger att bibelordet måste ses utifrån det kontextuella 
sammanhanget.  
 
Det finns flera personer i pastorernas närhet som är auktoriteter för dem. Det kan vara 
pastorskollegor, framstående personer inom samfundet, tidiga lärare från 
pastorsutbildningen, etc. Någon nämner familjemedlemmar som har varit auktoriteter 
för dem i olika perioder i livet. Andra prästers predikningar och uttalanden är därför 
något som är viktigt för IP, även om fokus läggs på i första hand de skriftliga källorna. 
Endast någon enstaka av IP berättar om att han aktivt söker efter att lyssna på andras 
predikningar och då särskilt efter de som han betraktar som kognitiva auktoriteter.  
 

”Han var ju en fantastisk bibelundervisare. Jag såg honom på TV för lite sen. Vi 
har ju kristna kanaler, vi har 5 st kristna kanaler som sänder 24 h dygnet. […] Han 
var viktig för mig, han undervisade. Han hade ju läst själv väldigt mycket, läst på 
Oxford då och hade ju väldigt… Så det är klart att han var otroligt duktig på att 
undervisa.” 

Ur intervju nr 4 
 
Kännetecknande för samtligas syn på auktoritet är att förtroende måste finnas för att en 
person skall bli en auktoritet för dem.  
 
5.2.2 Omvärldsanalys 
 
Omvärldsanalys är ett område som berörts i kapitel 3.2 ovan och även intervjuerna har 
berört pastorernas egna behov av en sådan aktiv analys. I begreppet omvärldsanalys 
fokuseras alltså i detta fall på församlingens omvärld. Ett par av IP berättar om deras 
behov av att leva med människor i samhället, människor som kanske inte delar tron men 
som de delar andra erfarenheter med. En pastor uttrycker att ”det som är viktigt för mig 
är att vara aktuell, att vara aktuell i vår tid” och att han när han ”möter människor på 
olika sätt så fångas man upp naturligtvis av den problematik som finns”. Han menar att 
han med hjälp av det som han lär sig och fångar upp i det som sker runtomkring honom 
ger influenser till den kommande predikan och till hans gärning i stort.  
 
En annan pastor pekar på behovet av att förstå icke kristnas språkdräkt för att därigenom 
kunna förmedla det religiösa budskapet även till dem. Detta ville IP göra utan att förlora 
kärnan eller andedräkten och menade vidare att risken att en medlem i en kristen 
församling hamnar i sin egen värld omedveten om omvärlden är mycket stor om de inte 
lever nära människor även utanför kyrkan. IP beskriver risken att ”man har en 
föreställningsvärld om att så här är det i församlingen och utanför församlingen är det 
så. Och så har kanske inte en riktig aning om hur det är”.  
 
5.3 Församlingens informationsbehov 
 
Ett par IP säger att det är sällan de får respons från församlingen om deras predikningar 
har berört eller relaterat och därigenom skapat en förändring. Någon sade dessutom att 
”det är stumt efter gudstjänsterna, fullständigt stumt”, samtidigt som han säger sig 
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kunna hitta ett sätt varpå han kan värdera huruvida predikan har sått frön eller inte. Han 
beskriver: 
 

”Det händer att folk kommer och säger ”kan du inte tala om det nån gång” eller 
”hur är det med det”. Men jag tycker nog överlag att det är ganska svårt att få ur 
människor i dagens frikyrkoförsamlingar så mycket tankar och åsikter så där va. 
Jag tycker att vi skulle, nånting som är väldigt nyttigt det är ju typ samtalsgrupper 
om trosfrågor eller om nånting. Alpha-kursen är ju utmärkt, och det är nåt som det 
typiska frikyrkofolket behöver, för att på nåt sätt så tycker jag att frikyrkofolk och 
säkert svenskakyrkanfolk med, man är lyssnare, man är mottagare. Men man har 
inte bearbetat, man har bara lyssnat på 1000 predikningar eller anföranden, men 
man har inte samtalat om det.” 

Ur intervju nr 5 
 
Det kan alltså vara svårt att i förväg veta vilket informationsbehov församlingen har, 
även om en annan pastor säger klart och tydligt att det t.o.m. syns genom att han ”ser 
det i deras pannor”. På frågan om hur han kan avgöra att församlingsmedlemmarna har 
ett behov av ökad information om vissa ämnen, berättar han: 
 

”Människor […] uttrycker det i bön att dom vill det, dom säger det till mig, jag ser 
det i deras pannor. Jag ser det på deras uttryck som människor och dom säger det 
med munnen också.” 

Ur intervju nr 3 
 
Dessa församlingsmedlemmar uttrycker det således till pastorn både i ord och gärning, 
antingen direkt till honom, i samband med gudstjänsten eller på annan tid, eller genom 
att han hör dem när de ber högt i gudstjänsten om vad som är viktigt i deras liv och om 
vad de därmed har för behov av information.  
 
Några av pastorerna upplever att det finns medlemmar i församlingen som i många 
sammanhang är nöjd med sin situation och att de, även om de gärna går på gudstjänst, 
inte vill bli utmanade eller förändrade.  
 

”Alltså, man säger i en frikyrkoförsamling att vi vill uppleva förnyelse, då säger 
hundra pingstvänner ”Halleluja”, det vill man ju, förnyelse i den Heliga Anden. 
Men om man säger att det innebär förändring, då kanske det blir tyst i kyrkan. […] 
viss förnyelse kräver förändring men förändring i sig är ju inte förnyelse, kanske, 
men alltså en sann förnyelse kan ju ändra.” 

Ur intervju nr 1 
 
Medlemmarna upplevs alltså i flera sammanhang vara lyssnare, mottagare och 
konsumenter. Detta är en upplevd utmaning för pastorerna att kunna möta detta. Ett par 
av IP har vid intervjuer hänvisat till en undersökning som visat på ett oerhört lågt 
läsande bland kristna, fast denna undersökning har inte kunnat återfinnas. På frågan om 
församlingen numera läser mindre, svarar en av dem: 
 

”Jag tror det är ju framför allt Bibeln som så och uppbyggelselitteratur, […]. I dag 
kan det va bredare men jag tror nu så att genomsnittet, eller jag hörde ju det, […] 
att genomsnittet, det var i en frikyrkoförsamling som undersökningen var, så var 
det att en frikyrkomedlem läser en halv bok på ett år […].” 

Ur intervju nr 1 
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Andra församlingsmedlemmar är däremot engagerade och vill vara med i olika slags 
samtalsgrupper där de kan diskutera mer. Det händer, men enligt de flesta av IP inte 
särskilt ofta, att folk kommer till dem och nämner vilka ämnen de har behov av att få 
höra mer om. Något som nämns som ett behov hos församlingen är att få bibelordet 
översatt, transponerat och förklarat på ett sätt som en person i vår tid kan förstå. En 
aktuell händelse kan på så sätt bidra till att förklara den flera tusen år gamla bibeltexten. 
Den aktiva delen av församlingen uttrycker således ett behov av att förstå vad deras 
Gudstro uppmanar och utmanar dem att göra.  
 
Pastorernas uppdragsgivare ser IP som både Gud och församlingen och som 
medhjälpare till församlingen och att hjälpa med uppfyllandet av dess 
informationsbehov nämns behovet att församlingen i bland behöver få lära sig vad som 
är rätt och fel (sanning eller bokstavstro9) men också att bli inspirerad och motiverad 
(tro eller verbalinspiration10). En av IP säger: 
 

”Det kan ju vara så att jag tänker att ”det här måste jag undervisa om, det här är dålig 
kunskap om, det här flyter lite” och då är det ju det här med bokstav. Men oftast är det att 
jag vill ge inspiration till efterföljelse, exempelvis, att inspirera och sedan motiverar jag 
utifrån predikan.” 

Ur intervju nr 5 
 
5.4 Informationssökning 
 
De intervjuade pastorerna söker efter information genom att gå till källor som främst 
inspirerar till tankar. De nämner exempelvis, vad gäller sina auktoriteter, att om de hör 
något om dessa eller samtalar med dem kan bli inspirerade av dem och deras 
levnadsberättelser.  
 
En av IP säger att bästa sättet att få svar på sin informationssökning är att kombinera 
lyssnandet inåt till vad Gud har att säga och att studera verkligheten runt omkring, alltså 
att kombinera användandet av ande och förnuft. Där några pastorer snabbt accepterar 
möjligheten att Gud direkt kan säga vad som exempelvis skall talas om i predikan är en 
av dem i stället mer försiktig och väger det i vågskålen längre innan det accepteras som 
ett möjligt uttalande från Gud. Den sistnämnda IP hoppas att den andliga ingivelsen 
verkar i allt han gör och styr upp, men nödvändigtvis inte genom direkt vägledning. Han 
menade att inspirationen till predikan är från Gud, men att själva predikan är hans egna 
tolkningar, och han är inte villig att säga att ”det här är Herren”. Det auktoritära i det 
tillvägagångssättet är något som denna IP värjer sig mot, då han varit med i sådana 
sammanhang som ung och då upplevt avigsidor med det förhållningssättet. Både han 
och en annan IP trycker på att Guds ledning framträder på olika sätt och i olika 
sammanhang för att en utsaga därmed med större säkerhet kan sägas vara förmedlad 
från Gud. Det främsta är att bibelordet måste vara med, för att få en objektiv knytning 
till något beständigt, och det andra är det subjektiva att personen som förmedlar det, i 
detta fall pastorn, skall känna en visshet inom sig att det som sägs stämmer. Det sista, 
och därmed det avgörande på sikt, är att det sagda skall verifieras genom att det som 
omtalats verkligen händer.  

                                                 
9 Med bokstavstro menas en tro på det ordagranna, bokstavliga, innehållet i religiös text 
(Nationalencyklopedin). 
10 Synen om verbalinspiration grundar sig på en form av inspiration innebärande att Bibeln ord för ord är 
ingiven av Guds Ande (Nationalencyklopedin). 



37 

 
Att leva i samhället med människor som finns runt omkring är något som uttrycks av 
flera IP. Anledningarna till detta är olika, någon vill med hjälp av detta kunna sprida sitt 
budskap till fler än bara församlingen, medan en annan menar att utan denna levnad i 
samhället skulle han ha svårare att predika, då en predikan för honom innebär ”att vara 
aktuell i vår tid”. Fortsättningsvis säger samma IP att ”när man möter människor på 
olika sätt så fångas man upp naturligtvis av den problematik som finns” och att det 
utifrån det är någonting som lyfts fram och återspeglas i predikan.  
 
Bibeln verkar vara måttstocken för samtliga IP. De flesta läser därutöver många kristet 
orienterade böcker. Författare som nämns har varit både internationella, då i huvudsak 
nordamerikanska, och svenska. Bill Hybels, John Ortberg och Stanley Jones är några av 
de utländska författarna som återkommer. Gustaf Wingren, Anders Sjöberg, Erik 
Bernspång och Anders Piltz är exempel på de svenska. Det som de söker i böckerna, 
såväl i Bibeln som i böcker om bibelkommentering och olika slags 
bibeltextutläggningar, är sådant som ger svar på deras upplevda informationsbehov (se 
kapitel 5.2) eller bekräftar deras syn på olika företeelser. Litteratur som tydliggör detta 
upplevs som levande och utmanar IP på olika sätt. Flera av dem som använder sig av 
litteratur återkommer till samma författare eller samma böcker vid flera tillfällen, då de 
upplever ”att det de har skrivit det talar till mig”, som en uttryckte det. En man talade 
om litteratur med ”ande och liv”, precis som han eftersökte samma ingredienser i andra 
sammanhang: 
 

”I de biografier jag läser, det är ju män som varit med väldigt mycket och som varit 
ledda av anden. Det är ju en attraktionskraft att få läsa om dem och få veta vad de 
har fått vara med om. Så det läser man ju hellre än någon torr bok med bara fakta. 
Men det ena utesluter ju inte det andra, men helst läser jag ju det som är inspirerat 
av anden, det är ju lättläst.” 

Ur intervju nr 4 
 
Exegetik, alltså den metodiska bibelvetenskapen som förklarar, utlägger och tolkar 
Bibelns böcker, är här ytterst central. I sammanhanget kan nämnas att Gustaf Wingren 
även var professor i exegetik vid Lunds universitet under 1950- till 1970-talen. Andra 
populära litteraturområden är biografier och evangelisation11 med 
evangelisationshistoria. Även böcker om ledarskap samt om kristendomens förankrande 
i vardagen är viktiga, särskilt då Bill Hybels böcker om ledarskap och John Ortbergs om 
vardagligt kristet liv. Böckerna blir de ofta tipsade om av personer i församlingen, men 
de fortsätter även att läsa litteratur av författare som de har läst av tidigare. 
 
En annan inspirationskälla som nämns är att gå ut i naturen för att tänka, be och 
bearbeta eller att vara ute och springa. Även att lyssna till kristna sånger, såsom 
lovsånger, är sådant som nämnts ge inspiration inför predikan eller andra tillfällen för 
förmedlande av bibelordet.  
 
En IP menar att en pastor, om den skall vara en andlig ledare, inte bör masskonsumera 
intryck, text och media, för då blir det bara ytligt. Det handlar i stället om att läsa sakta, 
läsa om en bok en gång till, eller tredje gången, för att det skall bli verkligt, för att 
förståelsen skall komma. Samtidigt talar en annan om det positiva som finns i att han 

                                                 
11 Evangelisation är verksamhet som syftar till att vinna ytterligare anhängare till kristendomen 
(Wikipedia 2001, Evangelisation). 
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via satellit-tv har tillgång till ”5 stycken kristna kanaler som sänder 24 timmar om 
dygnet”.  
 
Den litteratur som nämns är som sagt i första hand Bibeln. Svenska kyrkans 
kyrkoårstexter är något som används i de flesta kyrkor, och de som använder sig av 
dessa får därmed ett utdrag av Bibelns texter jämnt fördelade under året. Ett par pastorer 
väljer att följa denna ordning, någon säger sig aldrig använda sig av dem och ytterligare 
några använder dem i bland. De är delade vad gäller riktigheten i att använda sig av 
dessa. En av pastorerna går så långt i sina uttalanden att han säger att om han skulle 
följa dessa texter, skulle han dö inombords. Han sade att han då kunde missa så många 
andra bra bibeltexter, bibeltexter som kanske bättre kunde tala till människorna i hans 
församling. Han gillade inte att vara så styrd av de förarbetade textvalen och upplevde 
att Gud hindrades att verka på rätt sätt av detta. Han och någon till sade att de vill ta upp 
ämnen i predikan som är aktuella och nödvändiga för församlingen, vilket inte 
nödvändigtvis överensstämmer med den förutbestämda ordningen. En IP som faktiskt 
använder sig av kyrkoårets texter talade om att det i bland kan låsa sig och att han då 
behöver mer material som komplement. Han ger dock inte upp kyrkoårets texter som 
sådana, utan önskar i stället ett komplement för att fortsätta på den tidigare banan. 
 

” Jag har ju predikat över de här texterna några gånger nu. Så att i bland så kan det 
vara låst och då kan man behöva ha så man får en liten tanke ifrån någon annan och 
man kan ha någon litteratur som man vet att berör den här predikotexten. Det är 
inte så ofta jag läser bibelkommentarer, det är det inte, utan det kan va böcker som 
har med […]exogetiken att göra […] att hitta en sån här infallsvinkel så att man 
kommer i gång i tankarna. Och hittar man bara det så faller det av sig själv.” 

Ur intervju nr 2 
 
På frågan vad det är som tilltalar IP i de böcker eller hos de författare som de ser som 
favoriter svarar en av dem: 
 

”Det är för att det är både, man kan säga praktisk andlighet. Det är 
tillämpningsbart, det är relevant. Det är inte bara socialt utan med den s.k. andliga 
dimensionen. Jag tror både på den Helige Andes kraft och sunt förnuft, det är båda 
delarna. Och det är det jag tycker det gör så att det blir gediget.” 

Ur intervju nr 5 
 
Lyssnandet efter vad Gud har att säga är något som varje pastor säger sig vara viktigt. 
De ber mycket och är på annat sätt öppna för att få inspiration direkt från Gud. Det är 
inte alltid som detta sker, menar någon, och då är det bra att kunna använda sig av andra 
vägar, såsom kyrkoårets texter. De prioriterar alla lite olika vad som är viktigast för dem 
i sökandet efter information. En pastor sade att ”i nämnd ordning så är det nog Ordet 
och Gudsrelationen, bönen, se’n dom andra”. Med ”dom andra” menade han både andra 
predikanter, olika sammanhang där det som är viktigt för Gud har varit lyckat, 
kyrkoårets texter och vänner. I de sammanhang där det kristna arbetet har varit 
framgångsrikt letade han särskilt efter om människor fått en fördjupad gudsrelation. 
Detta var också något som han försökte att belysa och betona i sin pastorsgärning som 
viktigt för församlingen och dess medlemmar. På frågan om de söker tro eller sanning 
blir även här svaren något tudelat. En av IP är starkt övertygad om att han söker ”tro” 
eller åtminstone material för att kunna förmedla tro. En annan svarar oerhört snabbt på 
frågan och väljer i stället sanning framför tro, samtidigt som han ifrågasätter särandet av 
dessa och i stället skulle vilja se dem som olika grader av i grunden samma sak. En 
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tredje hävdar att tro och verbalinspiration gentemot sanning och bokstavstro kan variera 
i tid och fokus. Han menade att han från början i sin pastorsroll var mer fokuserad på 
utlärandet av den rätta vägen eller av det som församlingen har dålig kunskap om. Detta 
skulle som han ser det vara fråga om bokstavstro och sanning. På senare år har han, 
kanske för att han har blivit äldre, mer svängt till att prata om annat: 
 

”Men oftast är det att jag vill ge inspiration till efterföljelse, exempelvis, att 
inspirera och sedan motiverar jag utifrån predikan. […] jag har blivit mer trött eller 
liksom mätt på att lära, att undervisa.” 

Ur intervju nr 4 
 
Han vill presentera tron och söker då därför efter tron och (verbal)inspirationen när han 
söker information. I lyssnandet på möjliga kognitiva auktoriteter söker en av IP särskilt 
efter de för honom så viktiga ingredienserna ande och liv, närbesläktade med tro och 
inspiration, och om dessa inte finns så faller det mesta som denne säger. Om en person 
som är en stor auktoritet för IP säger han följande: 
 

”Han är ju verkligen en levande person, fylld av Guds ande och ledd av Guds ande, 
så man upplever ju att det han säger är liv. Sedan har jag ju haft lärare med som 
varit så uttråkade så. Det är som att bokstaven dödar men anden är liv. Så det är ju 
mycket beroende på den som undervisar. Har han ande och liv, så märker man det i 
undervisningen. Det är liv och man tar till sig det.” 

Ur intervju nr 4 
 
IP fortsätter att resonera kring detta och menar att det även i biografiskt kristen litteratur 
är mer lättillgängligt och attraktivt att få läsa om dem som har ”varit ledda av anden” 
och få veta vad de har fått vara med om, jämfört med ”någon torr bok med bara fakta”.  
 
Något som möjligen skiljer flera andra yrken från pastorer är att pastorerna i intervjun 
uttrycker att de i första hand skall möta andra personers behov, alltså sätts de egna 
behoven delvis åt sidan för att de bättre skall kunna se vilka behov 
församlingsmedlemmarna har och söka tillmötesgå dessa. Mer om detta går att läsa 
under kapitel 5.3 ovan.  
 
I det fjärde kapitlet har beskrivits resultatet av intervjuerna för att bättre kunna besvara 
hur pastorerna ser på frågeställningens fem underfrågor. Analysen av dessa intervjuer 
skall vi nu titta närmare på i kapitel 6.  
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6. Analys och diskussion 
 
I detta avsnitt förs alla data samman till en analys av densamma. Jag utgår i 
redogörelsen från i huvudsak samma kapitelindelning som i det föregående 
resultatkapitlet. Än en gång uppmärksammas läsaren på att problemställningens fyra 
delfrågor motsvaras av respektive kapitel: delfråga 1  kapitel 6.1, delfråga 2  
kapitel 6.2, delfråga 3  kapitel 6.3 och delfråga 4  kapitel 6.4.  
 
Det analytiska redskapet i detta kapitel har beskrivits i kapitel 4.6 (Analysmetod) och 
den innefattade kapitelindelning, Marlands skicklighetsnivåer och en kontextuell analys 
baserad på Bucklands teori om den sociala praktiken och Webers/Wilsons 
auktoritetsförklaringar. Där kapitelindelning samt den kontextuella analysen definitivt 
berör hela analysen berör Marlands skicklighetsnivåer då särskilt kapitel 6.4 om 
informationssökning.  
 
6.1 Pastorns roll 
 
Pastorns roll som föredöme kan ses som auktoritativt präglad, något som i materialet 
syns att det tydligt är så. Max Webers (1983) åsikter om auktoritet är något som 
återigen blir påtagligt. Webers uppfattning om den traditionella legitima auktoriteten 
understryker detta, då pastorn och prästen kan ses genom kyrkohistorien ha fått ett 
förtroendekapital enbart genom sin yrkesroll som pastor. Att särskilt en IP tydligt värjer 
sig mot att kallas auktoritet understryker att sådant är något som ges och inte som tas 
eller som kan förutsättas från pastorns sida, men den finns där ändå i många 
sammanhang. Det är ett normalt förhållande att det i en kontext finns ojämlika 
förhållanden där någon har större auktoritet grundat i de sociala strukturerna inom 
kontexten. Man kan se dessa sociala strukturer som en ideologisk prägel, särskilt då i ett 
kyrkligt sammanhang där de ideologiska delarna av kontexten på många sätt är 
tydliggjord och ansedd som självklar. Om det i ett visst sammanhang, en viss social 
kontext, skulle bli ett negativt auktoritärt styre är detta något att vaka över. Det är 
därför viktigt att här skilja på auktoritativ och auktoritär. Närvaron av en karismatisk 
auktoritet hos en pastor är också något som i så fall skulle kunna verka för att förstärka 
auktoritetsrollen. Frånvaron av densamma skulle inte nödvändigtvis minska samma roll 
i lika hög grad, då den oavsett finns med som en integrerad del i de sociala strukturerna. 
En tanke som jag hade före uppsatsens genomförande var min egen upplevelse att 
pastorns ord väger tyngre än andras i exempelvis bibeltolkningssammanhang. En pastor 
beskriver detta med orden ”När det fungerar rätt så är det som du säger. Men det är så 
olika i så olika frågor. Men om det fungerar rätt så skall det vara så, utifrån min tjänst”. 
Ytterligare ett par av IP menar att scenariot stämmer med verkligheten, men detta citat 
väcker också frågan om när det inte fungerar rätt. Ett relativt aktuellt exempel på detta 
är församlingen i Knutby utanför Uppsala som fick stor medial uppmärksamhet härom 
året. En av IP nämner detta som ett exempel de vill sträva bort ifrån och pastorerna 
verkar i stort ha fått ompröva sina egna roller för att avgöra var de befinner sig 
någonstans i förhållande till den auktoritära situationen som i varje fall för en 
utomstående verkar ha fått prägla församlingen i Knutby. Ett mer jämlikt förhållande, i 
enlighet med punkt 4, inom denna kontext skulle här ha varit att föredra. Samma pastor 
som stod bakom det föregående citatet reagerar på frågan om att församlingen kanske 
bara sväljer det de säger och sedan nöjer sig, med orden: ”Nej, så enkelt är det inte och 
det skall ju inte vara på det sättet. Det skall ju prövas. Det är så att frukten känner trädet 
och prövar profetiskt också då”. Detta skulle i sådana fall kunna tolkas som att önskan 
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från pastorns sida är att ett mer jämlikt förhållande mellan pastor och församling 
eftersöks. En annan IP knyter an till detta resonemang med orden:  
 

”Det här med auktoritet är ju hur man låter sig styras av andra egentligen. Och det 
känner jag ju att man behöver vara vaken över. Att man inte låter sig påverkas av i 
vem som får inflytande över ens liv. För det har man ju sett det i historien att dom 
som varit generösa med pengar eller som smickrar eller vad det nu kan va. Att man 
får vara vaken över det, att man står självständigt inför. […] Det är ju en del av 
ledarskapet, just det här med att man står fri där, och att man också vågar utsätta 
sig för prövning. För det är ju det som är äkta som blir kvar, det andra står ju kvar.” 

Ur intervju nr 1 
 
Kontexter är bidragande till att skapa ojämlika förhållanden på olika sätt. Detta gäller 
alltså inom den sociala praktiken, inte relationen med världen utanför praktiken. Denna 
ojämlikhet kan synas vara framträdande i den relation som finns mellan pastorn i en 
auktoritativ roll och församlingen. Liknande förhållanden brukar studeras vad gäller 
grupper inom praktiken som undertrycks eller framhävs, men bör kunna tolkas även 
utifrån yrkesrollen pastorer som framhävs även om denna situation inte nödvändigtvis 
måste medföra att någon annan del av praktiken underkuvas. I detta fall handlar det 
troligen mer om att maktförhållandet är produktivt och skapar subjekt och agenter än att 
det är fråga om en auktoritär roll. Detta är självfallet inte läget i samtliga församlingar, 
då rapporterna om förhållandena i Knutby i varje fall tyder på att det i vissa fall 
föreligger en negativt auktoritär maktsituation.  
 
6.1.1 Den sociala praktiken 
 
Pastorn är, som berörts tidigare (i kapitel 1.1), del av olika sociala praktiker som 
utformar dennes sammanhang, alltså kontexten. Det gemensamma för samfundens 
kontexter är att de är svenska frikyrkor. Frikyrkorna är i sin essens fria från statligt 
inflytande till den största delen och är därmed ekonomiskt beroende av medlemmarnas 
bidrag. Medlemskap i den frikyrkliga församlingen är frivilligt och är alltså först och 
främst ett aktivt val från den enskildes sida. De intervjuade pastorerna har varit 
ordinerade som pastorer i olika samfund eller samfundslika grupper (även om 
pingströrelsen inte räknas som samfund så kommer, för denna uppsats, fortsättningsvis 
även denna att benämnas samfund) inom de nyevangeliska eller baptistiska rörelserna 
och tjänstgör fortfarande i församlingar inom dessa samfund. Bibelordet är centralt i 
gudstjänsten och i det vardagliga livet på så sätt att det uppmuntras till användning av 
Bibeln, i den gemene medlemmens vardag. Löfstedt och Svensson (1998) konstaterar i 
sin undersökning av några församlingar att det där lästes mer än vad svensken i gemen 
läser, men framför allt att läsandet av Bibeln är relativt omfattande. Ungefär hälften 
läste Bibeln varje dag och det var även i övrigt ett flitigt läsande av Bibeln och annan 
kristen litteratur. Läs mer i kapitel 6.3 nedan angående församlingens 
informationsbehov.  
 
I övrigt så är det inte en enkel uppgift att faktiskt avgöra vad som är den lokala 
kontexten (eller den sociala praktiken om så önskas), församlingen, och utan ett 
tydliggörande på denna punkt blir det samtidigt svårare att se pastorns egen relation till 
densamma. Buckland (1991, s. 3) påtalar ju att informationen som förmedlas i alla 
sammanhang är starkt knuten och rotad i den sociala miljö personerna ifråga befinner 
sig i. Därav är det oerhört viktigt att först studera pastorns sociala miljö. Jonas 
Lundström (2005) lyfter fram flera punkter (se även kapitel 1.1.4) som förvirrar vid ett 
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försök att förklara begreppet ”församling”, precis som Olivestam et al (2002, s. 177-
179) gör å sin sida omkring frikyrkobegreppet. Samtidigt konstateras att en församling 
säkert kan se ut på oerhört många sätt och ändå kallas för en församling. Samfunden har 
säkert själva sina definitioner på församlingen, inbegripandes medlemsantal, struktur, 
lokaltillgång och andra variabler, men Lundströms undersökning kommer fram till att 
församlingen inte har så mycket att göra med dessa, annars praktiska och ofta 
nödvändiga, punkter. Gemenskapen är det primära i Lundströms undersökning, grundad 
på teologen Yoders skrifter. Viktiga delar i denna gemenskap är försoning, gemensam 
fostran och påverkbarhet från varje enskild medlem. Yoder tar således tydligt parti för 
att de ojämlikheter som naturligt uppstår inom församlingen skall utjämnas eller 
åtminstone minskas (jämför här kapitel 6.1 ovan). Att varje församlingsmedlem har 
möjlighet att påverka beslut, gudstjänstform och annat är ett viktigt verktyg för att 
överbrygga de uppkomna ojämlika förhållandena. Därutöver skall församlingen ha ett 
fokus på Jesus och på dopet, men märk väl att undersökningen inte visar på exakt vilken 
syn gemenskapen skall ha på Jesus eller dopet, utan enbart att fokus skall finnas. 
Lundström konstaterar i en egen ytlig observation att frikyrkliga församlingar av i dag 
har sitt fokus på det praktiska och verksamhetsinriktade, snarare än på gemenskapen 
och det som centrerar på Gud och tron. Det går i intervjuundersökningen inte att se 
detta, enligt Lundström, felaktiga fokus, utan pastorerna verkar tvärt emot starkt 
Gudsinriktade. Samtidigt får medges att intervjuerna inte heller var syftade att 
undersöka vilken inriktning församlingen hade och att de frågor som därmed skulle ha 
kunnat belysa detta, frångicks tidigt.  
 
Kritiken mot den frikyrkliga miljön har på flera sätt varit omfattande i litteraturen. 
Under första halvan av 1900-talet verkar frikyrkan ha haft ett fokus på synden och dess 
makt, ett fokus som varit allt annat än sunt. I en av de belysta författarnas bild av 
situationen, beskrevs hur människor i denna miljö inte hade förmågan att älska p.g.a. sin 
omåttliga fokus på synden (Tro och liv, 1977). I en sådan miljö tenderar maktpositioner 
att styra mer än auktoriteter (Weber 1983) och kan troligen leda till ett mer auktoritärt 
rollskapande. Rune Eldebos (1985) text visar på den stora risken att frikyrkan blir alltför 
snäv i sitt uttryckssätt och därmed kan bli exkluderande gentemot rörelser och personer 
i övriga samhället. Vi kan titta på denna möjliga snävhet ur två synvinklar; det litterära 
kretsloppet samt övrig kontext. I den övriga kontexten finner vi Eldéns (1999) studie 
om en frikyrklig syn på äktenskap som visade på att det fortfarande finns en stor 
skillnad i synen på äktenskap inom den frikyrkliga kontexten jämfört med samhällets 
syn på detsamma. Hon visar med sin undersökning på att de ontologiska kriterierna 
inom frikyrkligheten fortfarande är starka, trots ett starkt inflytande av de samhälleliga 
normerna under 1900-talet. På 1800-talet var frikyrkligheten som gruppering i ett 
tydligt motsatsförhållande både till Svenska kyrkans dåvarande maktroll och till 
samhällets negativa karaktär, med alkoholmissbruk och fattigdom som tydligt negativa 
företeelser. Nu är i stället frikyrkligheten i ett motsatsförhållande enbart till samhällets 
upplevda karaktär och denna motsättning leder till ett avståndstagande. Mitt i detta sker 
ändå en förändring av den frikyrkliga synen på många olika företeelser, så att synen på 
exempelvis mannens och kvinnans roll har ändrats (Eldén 1999).  
 
Vad gäller frikyrklighetens litterära kretslopp så beskriver en av IP att han inte behöver 
titta på vanliga tv-kanaler så mycket då han har tillgång till fem kristna kanaler via 
satellit. En annan pastor berättar om hur han nätt och jämnt hinner med att läsa kristet 
orienterade böcker och att han därför knappt läser någon ”världslig” litteratur. Det är 
tydligt att det för denna pastor var viktigt med det litterära kretslopp som är unikt för 
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den frikyrkliga sociala praktiken. Detta litterära kretslopp, beskrivet av Kussak (1982), 
skall självfallet inte begränsas enbart till litteratur utan bör kunna ses som ett 
informationskretslopp i första hand, med det litterära som ett av uttryckssätten för sagda 
kretslopp. Andra uttryckssätt är ju rimligen som exempel även pastorskonferenser, olika 
etermedia och Internet. Generellt sett så står pastorerna fast vid detta litterära och 
informativa kretslopp och går sällan utanför detta i sökandet efter värdefull information 
som behövs till exempelvis predikan. Vi ser här att kontexten har en tendens att 
förstärkas då inflödet av material från utanför de kristna och frikyrkliga kontexterna är 
starkt begränsat. Kontextens organisation cementerar alltså hur informationen hanteras, 
något som enligt Buckland (1991, s.181ff) görs inom alla sociala praktiker. De flesta 
pastorer läser samfundens tidskrifter och även den kristna dagstidningen Dagen och 
med hjälp av detta och på andra sätt bibehålls de således inom de strukturer som 
upprätthåller kontexten. Det litterära kretsloppet granskas närmare i kapitlet nedan om 
församlingens informationsbehov (kapitel 6.3).  
 
En frågeställning som materialet väcker är den om huruvida pastorernas del i ett och 
samma litterärt och informativt kretslopp får förnyelse i tankemönster eller om den 
sociala praktiken stoppar större influenser från världen utanför. Att det skulle vara fråga 
om en total avskärmning från omvärlden är dock inte en trolig tolkning av materialet, 
utan att det mer är fråga om en tydlig begränsning av informationsflödet. Detta är en 
fråga som går lite utanför det som är huvudsyftet med uppsatsen, men kan ses som en 
belysning av kritiken mot den frikyrkliga praktiken. Jämför här kapitlet om 
informationssökning nedan (kapitel 6.4) där även i det fallet konstateras en något snäv 
ram i vilken pastorn låter sig verka.  
 
Man kan i intervjutextmassan se hur IP använder sig av ett gemensamt språkbruk som 
troligen kan benämnas frikyrkligt. Det är ord som frälsning, avsidestagna, Gudsfruktan, 
välsignelse och efterföljelse. Dessa ord är tydligt frikyrkligt eller kristet inriktade och 
om man här skulle ge sig i kast med en empirisk analys av språkbruket skulle säkert 
flera variabler skönjas, variabler som bidrar till att stärka den sociala kontexten. En 
empirisk analys kräver en social interaktion och en intervju i sig har inte bedömts vara 
tillräcklig interaktion för detta syfte. Pastorerna använder sig även av ett pedagogiskt 
förhållningssätt menar de talar, de väger orden och har ett utlärande syfte med det de 
säger.  
 
Den sociala praktiken är starkt sammankopplad med pastorns yrkesroll. Pastorerna i 
intervjumaterialet arbetar i församlingar som är antingen på landsbygd eller småorter 
alternativt i mindre städer och det är tydligt att det finns skillnader i deras 
förhållningssätt. Detta är möjligen format av skillnader i vilka församlingens, alltså den 
lokala sociala praktikens, premisser är. De två pastorer som arbetar på landsbygd gör så 
i aktiva församlingar där pastorerna själva ser ett brinnande intresse från församlingen 
att faktiskt förmedla till sin pastor vad de har för behov. Pastorerna i småstäderna 
upplever inte detta på samma sätt, utan där verkar de se mer praktiskt och statiskt på sin 
pastorsroll. När jag exempelvis frågar en av de sistnämnda om sin roll, blir det ett 
snabbt och effektivt uppräknande av ett antal punkter som beskriver pastorns roll, vilket 
självklart gav en bra och till synes genomtänkt bild av yrkesrollen. Pastorn var också 
mycket snabb med att visa på dennes upplevda saknad av respons från församlingen på 
predikningar och liknande. När jag i stället frågar en av landsbygdspastorerna får jag 
lyssna till en engagerad och innerlig predikan om varför denna pastor blev just pastor, 
med den upplevda kallelsen av Gud i centrum, och det upplevdes här tydligt av mig som 
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forskare att pastorn är van vid en dynamisk predikostil där han får respons på det 
uttalade ordet. Det finns ett tydligt undantag och det gäller en av småstadspastorerna. 
Denna IP gjorde klart att det stod som skrivet i pannorna på församlingens medlemmar 
om vad de har för behov och just denna pastor hade förmågan att i intervjun vara både 
dynamisk, med i bland nästan en predikostil i samtalet, och effektivt praktisk i sin 
redogörelse. Detta kan eventuellt tillföras pastorns lägre ålder (han var den yngste av 
samtliga), för vissa uttalanden tyder på att IP redan nu efter några års arbete börjar 
hamna i rutiner, en situation som annars med största sannolikhet kan hänföras till de 
pastorer som arbetat längre tid. IP återvänder exempelvis allt mer till böcker av 
favoritförfattare och till samma böcker som han läst tidigare. Detta kan säkert ha sin 
förklaring i att pastorn relativt nyligen fick överta ansvaret även för en tidigare 
pastorstjänst inklusive allt det praktiska arbetet som låg i den andra tjänsten, när den 
andra pastorn slutade. Med en större arbetsmängd kan det vara tryggare att skapa lite 
mer fastare rutiner och med fasta rutiner finns det mindre möjlighet till flexibilitet och 
dynamik.  
 
Denna sociala struktur formar den kontext som i mångt och mycket är deras arbetsplats. 
Om vi tar den sistnämnda pastorn, den som var yngst av de intervjuade, så kan man där 
se att den församlingens unika sociala praktik gav att han fick anpassa sig till nya 
förhållanden med arbetsuppgifter han inte tidigare var van vid. När jag mötte denna 
pastor för intervjun var detta troligen i ett för pastorn viktigt vägskäl, där både de 
praktiska funktionerna i pastorns roll såväl som det mer ungdomsinriktade dynamiska 
han tidigare var van vid drog i honom och ville ha störst plats. För de övriga pastorerna 
konstateras snart att det finns indicier på att församlingar på landsbygden har ett mer 
dynamiskt förhållningssätt än vad församlingar i större samhällen, såsom städer, har ett 
svagare deltagande i engagemang. Det går dock inte att avgöra om detta är 
symptomatiskt även för resten av landet, då litteraturen i mycket liten mån berör detta 
inom frikyrkorna. Det som finns skrivet om Svenska kyrkan gör gällande att 
församlingar behöver slås samman oavsett om dessa befinner sig på landsbygd eller i 
städer. Att de slås samman beror då oftast på bristande engagemang och annat lägre 
deltagande12. Skillnaderna mellan församlingarna som figurerar i denna uppsats visar på 
skillnader i de lokala kontexterna. Som i andra sammanhang blir pastorerna en del av 
den sociala strukturen och bidrar med sin person till att omforma den, samtidigt som de 
själva går genom en förändring när övriga delar av den sociala strukturen omformar 
dem. När detta sker syns skillnader i förhållningssättet gentemot informationshantering 
bättre. Det är rimligt att anta att det är lättare att förmedla information om församlingen 
sitter med öppna och mottagliga sinnen för att ta emot informationen.  
 
6.1.2 Andlig ledning 
 
I begreppet andlig ledning avses här funktionerna både som undervisare och ledare, om 
vilka det konstaterats tidigare vävs in i varandra på ett tydligare sätt än med exempelvis 
den diakonala funktionen. Det konstaterades av Sandström (1984, s.42) tidigare att 
Bibeln enligt denne författare menar på att en andlig ledare i församlingen skall ha nått 
en andlig mognad och ha en god kapacitet i förmågan att undervisa. Pastorn får enligt 
denna syn inte vara nykristen i den mening att de nyligen blivit troende, vilket alltså 
tyder på önskemål om kristen mognad och på därmed redan auktoritetsbärande pastorer 
                                                 
12 Jämför här Kyrkans Tidnings artikelserie 2005-2006, även tillgänglig på webben: 
http://web.archive.org/web/20060510190523/http://www.kyrkanstidning.com/artikelserier/2005/kyrkor/in
dex.asp [2006-05-10] 
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och denna önskan skulle således kunna förklara det befintliga maktförhållandet inom 
den sociala praktiken där pastorn har en framskjuten position. Samtliga pastorer i 
undersökningen stämmer in på att vara ”gammalkristen”, om detta uttryck kan tillåtas, 
och frågan om undervisning är central för dem alla. Att predika synes innebära för dem 
att förmedla kunskap (eng. information-as-knowledge) (Buckland 1991, s. 3), men vill 
samtidigt ge en känsla som inte har gått att beskriva vid intervjuerna. Denna känsla 
skulle kunna tyda på att Bucklands teori om information som kunskap kombineras med 
information som process (eng. information-as-process). Pastorernas fokus blir dock i 
första hand kunskapsförmedling, framför process, vilket kan avläsas i deras syn på just 
pastorn som en auktoritetsbärande individ.  
 
Det var kanske ett väntat resultat att pastorer skulle se predikandet som en av de 
viktigaste punkterna i deras tjänst. De ser det som ett stort privilegium att få förmedla 
Gudsordet till människor i deras närhet men de ser samtidigt att det personliga mötet är 
viktigast i detta sammanhang. Det personliga mötet sker inte vid predikstolen utan vid 
det direkta mötet med en enskild människa. Materialet som studerats vad gäller 
pastorsutbildningarna visar på att institutionerna för de teologiska utbildningarna har en 
traditionell syn på pastorns roll och fokuserar allra främst på undervisningen och det 
själavårdande samtalet. Materialet trycker dessutom på att pastorstjänsten i de allra 
flesta sammanhang är i en församling med den närhet och den problematik som detta 
kan medföra. Flera av pastorerna i intervjumaterialet (se kapitel 5.1) uttrycker också en 
oro över att det praktiska församlingsarbetet, såsom den administrativa hanteringen, 
hindrar dem från att vara de andliga ledare de är kallade och anställda att vara. 
Pastorsutbildningarna verkar således tala om en i första hand traditionell syn på 
pastorsrollen, där församlingen, och därmed församlingens praktiska göromål, är basen 
för pastorns arbete. Detta kan troligen verka hämmande för pastorer för att de skall 
kunna göra något utanför denna uppsatta roll. Det finns undantag, och ett av exemplen 
på detta är de kurser i omvärldsanalys som blir en allt större del av utbildningar och 
vidareutbildningar. Läs vidare om detta i kapitel 6.2.2 nedan.  
 
6.2 Pastorns informationsbehov 
 
Då pastorns behov av information är tätt förbunden med församlingens 
informationsbehov är det självfallet naturligt att i samma sammanhang också analysera 
pastorns upplevda informationsbehov hos denna större grupp. I kapitlen nedan om såväl 
kognitiva auktoriteter som omvärldsanalys analyseras även fortsatt båda parternas 
behov. I kapitel 6.3 analyseras informationsbehovet hos församlingen i övrigt.  
 
6.2.1 Kognitiva auktoriteter 
 
De huvudsakliga kognitiva auktoriteterna, eller ”den främsta inspirationskällan” som en 
av IP formulerade det, för pastorerna är Bibeln och Gud. De förefaller göra en tydlig 
skillnad mellan det skrivna Gudsordet (Bibeln) och möjligheten att bli direkt ledda av 
Gud (Andens ledning). Svårigheten här för pastorerna är att avgöra huruvida tankarna 
som de har verkligen är från Gud. Redan i kapitel 1.2 konstaterades att frågan om Gud 
som en kognitiv auktoritet är ett minst sagt problematiskt påstående. Grunden för att 
exempelvis en person skall bära en grad av auktoritet är enligt Weber (se kapitel 2.3) att 
det är något givet av andra. Någon eller några måste alltså betrakta exempelvis personen 
i fråga som en auktoritet eller kognitiv auktoritet. Wilson utvecklar detta genom att även 
acceptera att ett ting eller en organisation kan vara auktoritetsbärande i frågan om 
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kognitiv auktoritet. Ingen av författarna berör problematiken med att en abstrakt 
företeelse kan vara auktoritetsbärare, för även om en organisation inte är lika påtaglig 
som en person eller en sak så går detta inte att jämföra med en gudomlig auktoritet vars 
existens inte går att påvisa med tydliga bevis. Samtidigt är enligt samma författare 
grunden för att en företeelse eller person skall betraktas som en kognitiv auktoritet, att 
någon väljer att betrakta den som detsamma, och ur denna mycket enkla förklaring 
skulle man mer än väl kunna acceptera även en abstrakt gudomlig företeelse som 
auktoritetsbärare. Alternativet skulle vara att betrakta det abstrakta som åtminstone 
något som har ett visst värde för personen, men var exakt gränsen skulle gå till att 
betraktas som kognitiv auktoritet skulle samtidigt vara svår att avgöra. I denna analys 
har pastorernas syn på att Gud är en kognitiv auktoritet accepterats, med grund i 
Wilsons och Webers förklaringar av begreppet.  
 
På liknande sätt kan nämnas att Bibelordet, som enligt Wilsons (1983) bedömning 
såsom en företeelse är att betrakta som en möjlig kognitiv auktoritet, kan tolkas olika av 
olika pastorer. Samma pastor som tydligt uttalade att Bibeln är pastorns och 
församlingens auktoritet sade dessutom att ”så är det ju en lång diskussion om 
bibeltolkning, det är en annan sak det”. Samtliga pastorer använder sig dock flitigt av 
olika bibelstudielexikon som förklarar texter och företeelser i Bibeln och flera använder 
samma studiebiblar. Min bedömning är att det därmed är större chans (eller risk) att 
deras egna tolkningar i huvudsak formas till en slags gemensam tolkning, en tolkning 
som utformats genom århundraden av teologisk forskning och som därefter nedtecknats 
i de olika studiebiblarna. Studiebiblarna är ytterligare ett exempel på det litterära 
kretslopp (Kussak 1982) som analyseras på annan plats (se kapitlen 6.1.1 och 6.3).  
 
En sak som framgick vid samtalen om auktoriteter är att de flesta av IPs övriga 
auktoriteter är av tillfällig karaktär eller på annat sätt knutna till vissa perioder i livet. 
Det finns alltså inget som heter ”en gång auktoritet, alltid auktoritet”, utan synen vem 
som är auktoritet i deras liv ändras allt eftersom livssituationen och 
informationsbehoven förändras. Detta är troligen ett känt och förståeligt förhållande hos 
den normale användaren, oavsett begränsning vad gäller yrkesgrupp eller annan 
gruppsammansättning. Det vidhålls dessutom av Wilson (1983) som menar att det är 
nödvändigt att någon, omedvetet eller medvetet, väljer att betrakta en viss person eller 
företeelse som en kognitiv auktoritet. Det som var intressant vid intervjuerna var att 
höra IP faktiskt och konkret resonera kring denna tillfälliga karaktär och se det som en 
styrka. Någon menade att det dynamiska förhållande som kännetecknar förändringar i 
vikten hos specifika kognitiva auktoriteter faktiskt stärkte individen som hade dessa 
som auktoriteter och att förändringarna gjorde IP bättre på att hantera nya situationer. 
Det bör nog anses logiskt att tänka sig detta som en del i en persons psykiska 
utveckling, även om det inte går att dra några definitiva slutsatser ur det aktuella 
intervjumaterialet.  
 
6.2.2 Omvärldsanalys 
 
Omvärldsanalysen är en väsentlig del av kontexten, för utan en aktiv observation av och 
ett kritiskt värderande av det omkringliggande samhället, kan inte kontexten 
konstitueras såsom sin del i förhållandet gentemot system och strukturer i samhället. 
Med omvärldsanalys menar Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp, om vilket tidigare har 
redogjorts i kapitel 3.2, att den skall omfatta en fördjupad kunskap om samhällsliv samt 
samhälls- människo- och kyrkosyn, samtidigt som församlingarna skall kunna reflektera 
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över det egna förhållningssättet och den roll som de har. Utifrån denna kunskap så är 
sedan syftet att utveckla rätt och ofta moderna arbetsmetoder för att åstadkomma ett 
möte mellan kyrkan och samhället i övrigt. (Alzén 2004, s.5) 
 
Med tanke på de rapporter i massmedia som rapporterar att även Sveriges myndigheter 
drar ner på välfärden, så kan det bedömas som rimligt att vi även i Sverige allt mer 
kommer att få behov av att finna alternativ till den välfärd som statliga och kommunala 
myndigheter och institutioner kan erbjuda, precis som Harris (Christian Librarian 2001, 
s.18) har sett en ökning av i bl.a. Storbritannien. Effekten för de lokala kyrkorna 
kommer därför att bli en ökad efterfrågan av information för att kartlägga sitt 
närområde. Beroende på hur närområdet ter sig, lär detta tendera nya behov hos den 
lokala församlingen, och förändringar i dess struktur. Carl-Erik Sahlbergs uttalande 
(Andréas 2004) om att församlingarna borde fokusera alltmer på de utslagna i samhället 
(se kapitel 3.3) är något som med stor sannolikhet kommer att ha betydelse för många 
lokala församlingar.  
 
Frågan är om de intervjuade pastorerna gör en aktiv omvärldsanalys eller ej. I det de 
säger tyder uttalanden som ”att leva i samhället” på en mer passiv omvärldsanalys, om 
det uttrycket kan tillåtas, som mer bygger på att informationen skall komma till dem i 
stället för att de aktivt skall söka reda på den. En typ av uttalande som hade tytt mer på 
aktivitet från pastorns sida hade varit ”att se behoven i samhället” eller liknande. I 
Torgny Veibäcks (2005) material tar upp just detta område, ett material som minst en av 
pastorerna i undersökningen har arbetat med. En av pastorerna uttrycker visserligen ett 
behov av att se hur människor utanför kyrkans ram har det, men då i huvudsak med 
målet att de skall kunna nå människor med budskapet om kristendomen. Det är också på 
en metanivå som utbildningsinstitutionernas kurser i omvärldsanalys ligger på, med 
syftet att evangelisera och sprida den kristna tron (Alzén 2004, s.5). Zandén (2003, 
s.53f) ser tre huvuddelar i processen för en lyckad omvärldsanalys vilka är att krav från 
omvärlden ger en ny vision med upprättande av mål och strategier varpå 
omvärldsanalysen utformas. Zandén menar fortsatt att det inte är absolut nödvändigt 
med en fullt organiserad omvärldsanalys men att en viss struktur och uppfångande av 
idéer måste ske.  
 
Syftet med pastorernas omvärldsanalys är därför enligt IP inte att på ett medmänskligt 
plan möta de behov som finns i församlingens närhet eller att avläsa 
samhällsförhållanden och därefter markera oegentligheter utan främst för att möjliggöra 
evangelisation och därmed utvidgning av församlingen. Göran Gustafsson (1997) 
konstaterar att den frikyrkliga barn- och ungdomsverksamhet är ett sätt att möta 
behoven i samhället, så man kan med fördel se verksamheten som ett uttryck för en vilja 
att se omvärldens behov. Detta är inget som kommer fram i intervjuerna, mer än som en 
tacksamhet över att församlingarna får möjlighet att möta så många unga människor. 
Gustafssons undersökning konstaterar dock att församlingarna inte mer än marginellt 
får fler medlemmar till följd av denna verksamhet. Församlingens traditionella 
verksamhet leder alltså inte primärt till det som pastorerna ser som det huvudsakliga 
syftet, evangelisation och församlingsutvidgning och i detta kan uttydas en möjlig brist 
på överensstämmelse mellan resultatet för församlingens verksamhet, och därmed 
församlingen som sådan, och pastorns avsikt med omvärldsanalysen. Zandén (2003, 
s.12) klargjorde att osäkerhet eller oro över omgivningen är ett av de viktigare 
incitamenten för att en omvärldsanalys skall komma till stånd, och utan denna 
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osäkerhetskänsla är det lätt att istället tro att man som församling har full kontroll och 
inte behöver ändra sig.  
 
6.3 Församlingens informationsbehov 
 
Pastorerna i undersökningen har ofta svårt att se vilka informationsbehov församlingen 
har, men detta verkar mer vara fråga om pastorns personlighet, huruvida hur tydligt han 
eller hon ser detta behov. En av IP, som också var den yngste av de intervjuade, 
uttryckte på flera sätt i samtalet att han levde nära sina vänner 
församlingsmedlemmarna. Han var också den som tydligast tog ställning för att han 
kunde se vad församlingsmedlemmarna också hade för behov (med uttryck som att det 
”stod skrivet i pannan” på församlingsmedlemmarna). Pastorns ledarroll är av sådan 
karaktär att han eller hon får bilder, en uppfattning, av församlingen och vad 
församlingen har för behov vilket i sin tur hjälper pastorn att avgöra riktning för 
församlingen. De kan alltså se ett informationsbehov i församlingen som kanske inte ses 
av församlingen i övrigt. Detta tyder på ett förhållande där strukturerna inom kontexten 
formas och omprövas inom det kontextuella sammanhanget och att dessa strukturer ger 
möjlighet till analyser eller ”avläsningar av församlingsmedlemmarnas pannor”, även 
om det inte är per automatik att detta sker. Det är också ytterligare ett indicium på att 
pastorn har en särskild position eller auktoritativ ledarroll inom kontexten (jämför med 
kapitel 6.1 ovan).  
 
Wade Clark Roofs (1993) undersökning från USA över den generation som föddes 
1946-1964 är mycket intressant i detta sammanhang. I de församlingar som IP arbetar 
verkar den större delen av medlemmarna vara personer som tillhört församlingen eller 
åtminstone någon kristen församling sedan de var små. Dessa skulle således tydligt 
hamna i gruppen av lojalister, i Roofs undersökning och lojalisterna var den gruppering 
som minst av alla var aktiva i sitt eget personliga sökande efter att lära sig mer om 
kristendomen. Det är fortfarande 50 procent som gör detta enligt undersökningen, där 
den motsvarande siffran bland återvändarna, alltså de som en gång lämnat den kyrkliga 
gemenskapen men flera år senare återkommit till samma eller en annan församling, är 
52 procent. Det mest överraskande i den undersökningen var att de som aktivt hade gått 
ur en församling efter flera års aktivitet faktiskt läste mer än de övriga, nästan tre 
fjärdedelar av dessa personer undersökte aktivt det religiösa lärandet. Enbart hälften av 
dem som hade en kyrklig hemvist sökte alltså aktivt efter kristet relaterad information 
och detta skulle självklart kunna vara fallet även i Sverige. Ett par av IP har vid 
intervjuer hänvisat till en undersökning om att det kristna läsandet av litteratur är så lågt 
som en halv bok per år. Denna undersökning har inte gått att återfinna, men om detta 
skulle stämma vore den svenska situationen än mer akut än den i USA, ur ett 
informationsförmedlande perspektiv. Med bas i att församlingen av pastorerna ofta 
upplevs som stum i att förmedla sina tankar är ytterligare ett indicium på att de inte 
upplever sig ha tillräckligt på fötterna att faktiskt ta ställning, men för att undersöka 
detta krävs en djupare genomgång av församlingsmedlemmarnas aktuella litterära 
mönster. Enligt Löfstedt och Svensson (1998) tyder deras enkät- och 
intervjuundersökning om frikyrkomedlemmars litteraturförsörjning (se kapitel 3.3), 
utförd på en större ort i Sverige, på att församlingsmedlemmar läser mer än vad 
svenskar generellt gör, men då har inte detta begränsats till enbart kristen litteratur.  
 
Det kristna litterära kretsloppet (Johansson 1999 och Aronsson 2002) som beskrivits i 
litteraturgenomgången (se kapitel 3.3) har här en oerhörd betydelse för att befästa och 
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förstärka den kristna synen inom den kristna kontexten. Litteraturen som produceras 
eller marknadsförs av de största svenska förlagen är en av de störst bidragande 
orsakerna till att den kristna kontextens konstitution uppstår genom att den till största 
delen producerar material gentemot den redan kristna och enbart till en mindre del till 
andliga sökare. Det har i denna uppsats undersökning konstaterats att pastorerna ofta 
använder sig av samma material eller vänder sig till författare som de upplever sig ha 
förtroende för. De författare som nämns upprepas också ofta i de olika intervjuerna och 
det är tydligt att de författare som nämns är populära och som därmed har spridits till 
många pastorer. Säkert är detta något som präglar även den läsande delen av 
församlingen men då undersökningen inte har fokuserats på församlingen kan detta inte 
med en större säkerhet konstateras. En studie som ändå visar på att 
församlingsmedlemmar väljer att läsa böcker som andra tipsar dem om är Löfstedts och 
Svenssons (1998) uppsats, där nästintill hälften av den litteratur som lästes hämtades 
från bokhyllor i bekantskapskretsen eller att de läser om det som de tidigare har läst. Det 
verkar alltså även här vara läsning på rekommendation som gäller, tillsammans med 
återläsandet av tidigare uppskattad litteratur, något som stärker bilden av litteraturen 
inom diskursen.  
 
Hur blir uppfattningen om världen när bara den traditionellt och eventuellt institutionellt 
kristna synen får företräde i den media som utnyttjas i informationssökning? Snävheten 
i förhållningssättet riskerar då att ge en tendens att sluta sig inne i den egna sociala 
praktiken där struktur- och maktförhållanden riskerar att befästas. Eftersom pastorn och 
församlingen lever i ett gemensamt system, en konstituerande diskurs, där de på ett 
naturligt sätt påverkar varandra så kan pastorns snävhet eventuellt leda till att 
församlingsmedlemmarna blir snäva på liknande sätt. I detta sammanhang har 
församlingsmedlemmarna möjlighet att använda sig av ett kritiskt granskande av 
pastorns utsago, men frågan står kvar: Gör de detta eller accepterar de hellre vad pastorn 
i sin auktoritativa roll säger är det rätta? Att bokdepåer och frikyrkliga bibliotek är 
ytterst ovanliga numera (Ebbinge 1990) är ytterligare en begränsning i det litterära 
kretsloppet inom frikyrkligheten som riskerar att försämra förutsättningarna för 
församlingsmedlemmarna att faktiskt ta ställning. Kristna i Sverige läser mycket, enligt 
Löfstedts och Svenssons (1998) uppsats, men då räknas både kristen och ickekristen 
litteratur med. Det är därför svårt att avgöra hur stor kunskap de har att faktiskt kritiskt 
granska pastorns utsago. Utan kristen information även från annat håll, kan det alltså 
möjligen vara enklare att enbart acceptera pastorns version som den absoluta sanningen.  
 
6.4 Informationssökning 
 
I detta delkapitel är de flesta av Marlands skicklighetsnivåer något som på olika sätt har 
bäring. Det skadar inte att här upprepa de nio nivåer som Marland (Marland i Bruce 
1997, s.25) beskriver, de nivåer som alltså är en viktig del av de valda analytiska 
redskapen (se även ovan i kapitel 2.2).  
 

1. Vad måste jag göra? 
2. Var kan jag söka informationen? 
3. Hur når jag den individuella informationen? 
4. Vilka individuella källor skall jag använda? 
5. Hur använder jag resurserna (ex databaserna)?   
6. Vilken information är viktig för mig att spara? 
7. Har jag fått all information som jag behöver? 
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8. Hur skall jag presentera mitt material? 
9. Vad har jag uppnått? 

 
Marlands första punkt omkring informationsskicklighet ställer frågan om vad den 
informationssökande måste göra. Pastorerna har målet klart för sig. De skall samla den 
information de behöver för att genomföra en predikan. Samtliga IP har gjort detta 
tidigare, så de har en väl förankrad aning om var denna information kan finnas och hur 
de i övrigt skall gå till väga. Syftet med predikan är att föra fram Bibelns ord i en nutida 
världs språkdräkt, så att det får växa till insikt och kunskap hos mottagaren, 
församlingen. Evangelisation är också en viktig del av predikandet, med syftet att få fler 
personer till att bli troende kristna.  
 
En av pastorerna i undersökningen uttalade med starkt positiva ordalag hur bra han 
upplevde att ha tillgång till fem kristna TV-kanaler som dygnet runt har utsändningar. 
Här är Göran Larssons (2002, s.116) tolkning av stort intresse då han menar helt kristna 
etermedier eller webbplatser tenderar att profaneras och att de med tiden endast blir en 
TV-kanal, radiostation eller webbplats helt utan religiöst fokus. En annan av pastorerna 
var dessutom av åsikten att masskonsumtion av intryck, text och media tenderar att bli 
en ytlig informationssökning utan något djup eller någon egentlig mening. I 
undersökningen finns inget som tyder på att mer än en pastor använde sig flitigt av de 
kristna TV-kanalerna, eller att de på ett tydligt sätt masskonsumerade kristen 
information.  
 
6.4.1 Tro och sanning 
 
Målet med informationssökningen, förutom det som redan nämnts, kan uttryckas i form 
av sökande efter tro eller sanning, alternativa uttryck här är verbalinspiration respektive 
bokstavstroende. Tro och sanning var två begrepp som engagerade pastorerna i 
undersökningen. Några förmedlade i ord att de sökte efter ”tro” i de texter och andra 
informationskällor de sökte i, samtidigt som deras framtoning dock var så stark att det 
som de förmedlade var att den information de funnit är en definitiv och bestämd 
sanning som inte går att vika från. Ur ett kontextuellt perspektiv kan man se sanning 
som en företeelse som tenderar att cementera förhållanden inom kontexten, positiva 
såväl som negativa. När den möjliga sanningen har framlagts vid exempelvis en 
predikan, blir det alltså svårt att säga emot detta, särskilt i de fall då det 
presenteras/förmedlas med stark övertygelse. Med verbalinspiration finns det fler 
möjliga ”sanningar” och tvivlet är mer accepterat då det är inspirationen som är det 
viktigaste. Inom kontexter med detta senare fokus uppmuntras varje medlem att uttala 
sin syn på vad som är rätt. Denna inriktning upplevs möjligen som mer oklar och luddig 
jämfört med den tidigare, mer auktoritativa, sanningssökandet. men är mer 
överensstämmande med Yoders församlingssyn (Lundström 2005).  
 
6.4.2 Aktiv och passiv informationssökning 
 
Pastorernas informationssökande verkar vara av både aktiv och passiv natur. De söker 
inspiration till sin andligt informationsspridande verksamhet, såsom till predikan, i allt 
från litteratur till natur. Hos de intervjuade pastorerna har det dock framgått att den 
aktiva informationssökningen är den primära. Mycket av informationssökningen 
grundar sig dock på tidigare vanor, så det aktiva informationsinhämtandet har därmed 
begränsats i sitt urval. Flera exempel finns på detta. För det första så väljer flera pastorer 
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att använda sig av kyrkoårets valda texter. Det är inte klarlagt om detta faktiskt är ett 
aktivt val från deras sida eller om det är fråga om ”tesen” minsta möjliga ansträngning 
och därmed skulle vara fråga om ett i grunden passivt beteende. Kyrkoårets texter 
omfattar långt ifrån hela Bibeln, utan kan ses som ett utsnitt av densamma, och 
pastorerna har därmed begränsat sig till vissa förutbestämda texter med en därmed 
begränsad möjlighet att ta ett tema som kanske bättre talar till församlingen under den 
aktuella gudstjänsten. Fördelarna med kyrkoårstexterna är många, exempelvis ger den 
under året en inblick i de flesta, om inte alla, centrala delarna i kristendomen, men 
frågan är om inte det explicita användandet av dessa texter riskerar att utesluta en 
mängd av värdefull information. Bibeltexter, i vilken form den än presenteras eller 
vilket urval som finns, är alltså den främsta litteraturkällan för pastorerna i 
undersökningen. Här kan vi jämföra med Hård af Segerstads (2002, s.254) 
kommunikationsmodell (se kapitel 2.1) som sammanfattades i figur 1 till Kunskap hos 
bäraren  Information överförs  Informationen interagerar med mottagarens 
informationssystem  Ny information skapas  Kunskap hos mottagaren. 
Bäraren kan i exemplet med Bibeln (1999) då betyda de som skrev bibelböckerna från 
början eller, mer enklare, Bibeln i sig. Informationen överförs genom läsning till den 
mottagande pastorn och den interagerar med det som pastorn redan känner till om det 
aktuella ämnet och med den kontext som pastorn befinner sig i. I och med detta skapas 
ny, integrerad, information som ger ny kunskap. Pastorn blir då i sin tur en ny bärare av 
kunskap som genom exempelvis predikan skall överföra informationen till 
gudstjänstdeltagarna. I Marlands nio skicklighetsnivåer befinner sig dessa af Segerstads 
punkter från den fjärde till den nionde nivån.  
 
För det andra så väljer pastorerna ofta litteratur och andra informationsbärande 
artefakter utifrån vad de tidigare har läst. Om de gillade vad en specifik författare skrev 
i en bok så har de en tendens att fortsätta läsa vad denna författare skriver i annan 
litteratur, och om de tilltalades av en specifik typ av litteratur (såsom böcker om 
evangelisation) så väljer de att läsa även annat i den genren. De verkar dock inte vara 
uteslutande i detta då de även i vissa fall tar till sig av litteratur tipsade från personer i 
församlingen eller från andra i deras närhet. På frågan om vilka generella 
informationskällor som den huvudsakliga informationen hämtas från, i enlighet med 
Marlands andra skicklighetspunkt, är svaret snabbt och säkert från samtliga IP. 
Informationskällorna är i de allra flesta fall sådana som främst inspirerar till tankar 
omkring det aktuella ämnet, i stället för att fokusera på faktalitteratur. Den 
faktalitteratur som ändå används är exempelvis studiebiblar och då först och främst för 
enstaka uppgifter för att ytterligare belysa ämnet. De tankeinspirerande 
informationskällorna finns inom Bibeln och kristet orienterad litteratur, såsom 
uppbyggelselitteratur, bibelkommentarer och biografier. Ingen nämner Internet, 
bibliotek eller databaser som finns att tillgå i olika ämnen, vilket visserligen skulle 
kunna tolkas som ett missförstånd av frågan om vad som är informationskällor. Det 
faktum att de även tar upp icke konkreta källor såsom Gud, andligt sökande och 
medmänsklig kontakt, tyder därför på att de faktiskt inte använder sig av exempelvis 
Internet i så pass hög grad att det är av vikt för dem. Det har inte framgått huruvida 
situationen är som den är för att pastorerna inte har kunskap i hur de på bästa sätt skall 
använda sig av Internet. De är dock tydliga med att de inte upplever sig ha ett behov av 
andra informationskällor än de som de redan är välbekanta med. Att de inte använder 
sig av biblioteket som en resurs har troligen sin grund i att det där inte finns tillräckligt 
med kristen litteratur att finna. Detta konstaterar Malm (1996) i sin undersökning om 
två folkbiblioteks bestånd av religiös litteratur (se kapitel 3.3). Pastorerna har i sin 
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profession vant sig vid att röra sig bland informationskällor som de är välbekanta med 
och vad de gör är således att de begränsar sig till en textmassa som är övergriplig för 
dem och som har ”tjänat dem väl”, så att säga, vid tidigare predikningar. Som i alla 
sammanhang där informationssökningar effektiviseras så kvarstår dock risken att något 
värdefullt missas.  
 
Att vistas i naturen, att be och att sjunga eller lyssna på kristna lovsånger är tre, för IP, 
centralt passiva informationssökningsmetoder. När de ägnar sig åt dessa slappnar de av 
och upplever sig ha lättare att fokusera på uppslag till predikan. Det är således en form 
av meditativ informationssökning som i sitt innersta väsen är passiv även om hjärnan 
fortsätter att lyssna inåt. Kristen meditation skiljer sig från exempelvis den österländska 
meditationstraditionen då den förstnämnda, istället för att tömma sinnet, inriktar sig på 
att bli stilla inför förslagsvis någon bibeltext för att kunna möta den Gud som texten i 
grunden handlar om (Credo Sverige 2006). Att i stillhet reflektera över en bibeltext när 
IP vistas i naturen kan således räknas som ett uttryck för kristen meditation och som ett 
medel att söka information.  
 
6.4.3 Informationsanvändning 
 
Marlands nio punkter för att bedöma informationsskicklighet har berörts successivt i 
analysen ovan beskrivits tidigare och det är lätt att se dessa nivåer vid exempelvis 
pastorns förberedande av en predikan. Den femte av Marlands punkter handlar om hur 
resurserna används. En avvägning av arbetsinsats gentemot troligt utfall är nödvändigt i 
just denna punkt där fokus är på hur de aktuella resurserna, eller källorna, bäst bör 
användas. Det är därför inte rimligt att tänka sig deras informationssökningsprocess som 
att de måste starta på nytt vid varje ny predikan, så att effektivisera på det sätt som det 
har beskrivits att de gör är troligen ändå en korrekt väg att gå. Då de är vana vid ett visst 
urval av litteratur kan de använda dessa resurser för att få uppslag eller för att de vet att 
de, precis som i ett uppslagsverk för särskilt ämne, kan fördjupa sig i det ämne som 
predikan skall handla om.  
 
Pastorerna är vana vid att presentera det informationsmaterial som kallas predikan 
(Marlands åttonde och nionde punkter), genom flera års erfarenhet. Samtliga har fått 
utbildningar i detta samtidigt som de flesta därutöver har genomgått vidareutbildningar. 
Som en pastor sade om hur materialet skall presenteras: ”Först berättar man om det som 
skall sägas, sedan berättar man det som skall sägas och sist avslutar man med att berätta 
vad det är som har sagts.”. Detta citat summerar inte i några detaljer hur materialet skall 
presenteras, men uttalandet, och andra liknande, visar på att de har kunskapen och 
insikten hur de skall göra det på bästa sätt. Någon av pastorerna berättar om hur han 
dessutom snabbt kan se respons i församlingen på om predikan når fram. De övriga är 
dock till största delen av den åsikten att predikan i de allra flesta fall är ett oerhört stumt 
redskap där en värdering av mottagandet är oerhört svår att avgöra. Vad som saknas här 
är alltså en möjlighet till utvärdering, och förutom att använda sig av omfattande 
enkätstudier, vilket varit en metod antagen bl.a. i Anders Bäckströms (1992) 
undersökningar, så är det svårt att finna rätt verktyg som är tillräckligt lätthanterliga 
efter en gudstjänst. 
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6.5 Slutsatser 
 
Denna uppsats har studerat hur pastorer söker information för att kunna utföra sin 
andligt inriktade uppgift som en församlings andliga ledare. Det har konstaterats att 
pastorerna har oerhört blandade uppgifter, där predikan och själavård enbart är en del. 
De har en hel del praktiskt arbete som ibland kan upplevas som ett hinder men som 
vissa pastorer menar sig kunna använda som ett verktyg att faktiskt nå längre fram. Den 
undervisande och därmed pedagogiskt informationsförmedlande rollen upplevs som den 
centrala delen i pastorsyrket, tillsammans med det svåra i att också vara ett föredöme på 
olika sätt.  
 
Pastorernas kontext har varit viktig för förståelsen för deras andliga ledarroll. Pastorerna 
arbetar samtliga i församlingar inom den svenska frikyrkans nyevangeliska och 
baptistiska samfund, samfund som till största delen står utanför statens kontroll. Både 
församlingarna och samfunden kan ses som unika kontextuella sammanhang, men det är 
framför allt församlingens kontext som varit i fokus för denna uppsats. Inom 
församlingen har pastorerna en auktoritativ roll (se vidare under nästa delfråga) i det att 
församlingens medlemmar lägger stor vikt vid det som pastorn säger. Församlingen har 
normalt ett fokus på Jesus och på dopet, men dras även med ett förflutet från första 
halvan av 1900-talet där många församlingar inte hade ett kärleksfullt bemötande utan 
mer ett dömande. Från denna period, samt från en tvåtusenårig tradition, härrör bl.a. ett 
gemensamt språkbruk som kan verka främmande för den ovane kyrkobesökaren. Det 
litterära kretsloppet inom frikyrkligheten är till stora delar internt, där nästintill 
uteslutande kristen litteratur har företräde. Samtidigt verkar läsandet ha gått ner inom 
frikyrkan, vilket kan inverka på församlingens aktivitet och respons på pastorns 
predikningar. 
 
Uppsatsens problemställning (kapitel 1.2) delades upp i fyra olika frågor, vilka vi något 
kort skall betrakta för att se vilka svar som har erhållits. Denna sammanfattning skall 
enbart ses som ett sätt att få en översikt av några viktigare punkter och inte som en 
absolut beskrivning.  
 
Vad består deras andliga ledarroll av? De tydligaste ansvarsrollerna, vilka också fick 
egna rubriker i analysen, var de själavårdande, undervisande och annat andligt ledande 
rollerna. Att vara ett föredöme i andliga frågor är viktigt och de ser snabbt att deras 
agerande kan skada många om det görs på felaktigt sätt. De är själva en kognitiv 
auktoritet för andra människor och förtroende genom främst icke verbal kommunikation 
är en nyckelprocess i detta avseende. Trots detta så är pastorernas uppgift att se 
informationsbehoven i församlingen och att agera utifrån detta även när församlingen 
själv inte ser det lika klart. De kan således behöva fokusera på ämnen som kan anses 
obekväma för att det verkliga informationsbehovet skall bemötas.  
 
Vilken information behöver de, vilken information ser de att församlingen behöver och 
på vilket sätt ser de detta? Pastorerna i undersökningen har själva en ofta klar syn på 
vad de själva har för behov av information för att kunna utöka sin kunskap omkring 
eller förståelse för ett visst ämne. Deras behov är mer övergripande ämnesinriktat, 
såsom om vissa teologiska inriktningar, snarare än att det handlar om så specifika frågor 
som förklaring av vissa ord, alltså rena studier av bibellexikon. Bland de kognitiva 
auktoriteterna framhävs framför allt Gud och Bibeln som särskilt viktiga, ett resultat 
som väl får anses vara relativt väntat. I övrigt så är de kognitiva auktoriteterna oftast av 
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personlig karaktär, i det att äldre pastorer och präster verkar som föredömen för IP. 
Omvärldsanalys är ett annat informationsbehov som tydligt framträder i analysen av 
materialet. Något som de flesta av pastorerna i undersökningen saknar är att 
församlingen meddelar sitt behov av information till pastorn. Vissa medlemmar hör av 
sig, men det stora flertalet ger ett ”stumt” eftermäle, som en av IP uttryckte det. Många 
medlemmar vill dessutom endast vara mottagare och konsument utan att behöva 
”utsättas” för krav på en personlig utmaning och IP upplever detta som ett hinder och en 
stor utmaning för dem själva.  
 
Hur når de den önskade informationen? På denna fråga är Marlands metod nödvändig 
för en tydlig förklaring. Efter att ha bedömt pastorernas informationsskicklighet, går det 
att säga något sammantaget om deras skicklighet i informationssökningsprocessen? Det 
finns flera punkter som jag här i sammanfattningen särskilt vill lyfta fram.  
 

1. Pastorerna har ett tydligt syfte med predikan, ett syfte som i sin essens troligen 
har varit detsamma under hela den kristna kyrkans tid. Syftet är evangelisation 
samt fortsatt utbildning i den kristna tron, med pedagogik och andra strukturer 
som hjälpmedel.  

2. De använder sig av flertalet källtyper, såsom kristen och icke-kristen litteratur, 
andlig vägledning genom meditation och bön, personliga auktoriteter samt 
inspirerande musik, men är nästan uteslutande fokuserade på den kristna 
litteraturen. De rör sig, också i princip uteslutande, bland välbekanta källor och 
författare.  

3. De resurser som används verkar, vid denna första anblick, användas rätt med 
hänsyn till det tidsbesparande fokus som de har. Tolkningen av materialet skiljer 
sig dock något mellan IP, särskilt vad gäller Bibeln. Vissa hävdar vid 
tolkningssvårigheter att Bibeln alltid har rätt och andra säger att texten måste ses 
och förstås utifrån det kontextuella sammanhanget.  

4. De har svårt att direkt och tydligt se vilket resultat som deras predikan har och 
önskar ofta att detta skall bli tydligare. En enklare form av utvärdering är alltså 
eftertraktad.  

 
Pastorerna i undersökningen är väl medvetna om vilket informationsbehov de har och 
de har en god vana vid att röra sig bland återkommande källor. IP har visat att de gärna 
håller sig till områden och författare som de tidigare har funnit sig tillrätta med, även 
om undantag i detta finns. De kan inte anses, generellt sett, vara aktiva i sin 
omvärldsanalys, men någon form av omvärldsanalys finns där oavsett. Det kristna 
litterära och informationsbärande kretsloppet har visat sig vara stark bland pastorerna 
och det finns även vissa tendenser att det förhåller sig på liknande sätt i den övriga 
församlingen.  
 
Pastorerna söker information i flertalet källor, om än inte alltid i akademiska 
sammanhang gängse källor. Förutom användandet av det kristna litterära och 
informationsbärande kretsloppet, med källor som litteratur och kognitiva auktoriteter 
som främsta redskap, är de aktiva med det andliga och meditativa informationssökandet. 
Deras informationssökningsprocess har i undersökningen bedömts som adekvat och 
god, med möjligheter till förbättring i samverkan med bättre hjälpmedel. 
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6.6 Vidare arbete  
 
I slutet av detta kapitel vill jag nu ge några tankar om fortsatt forskning och om vad som 
kan göras från exempelvis informationsförmedlande organisationer såsom bibliotek och 
samfund. Som det har konstaterats är det ju inte mycket som händer på det här området i 
den akademiska världen. B&I behöver än mer beskriva hur denna yrkeskår hanterar 
informationsrelaterade frågor för att bättre förstå informationsförmedling mellan 
människor i religiösa sammanhang. Men först vill jag lägga fram några förslag på hur 
pastorernas informationsbehov bäst skall mötas ur en informationsförmedlares 
synvinkel. Informationsförmedlaren måste framför allt fokusera på det behov av 
information som inte uttalas, och som skulle kunna betecknas som det verkliga, mer 
genomgripande, behovet.  
 
Då det finns stora luckor i att arbeta med okända källor behöver 
informationsförmedlaren möta det informationsbehov som finns rörande hur dessa 
ovana källor, som de normalt sett inte arbetar med, bäst kan användas. Min upplevelse 
är att de databaser som finns tillgängliga på samfundens utbildningsinstitutioner och 
liknande pastorsutbildningar borde kunna göras mer lättillgängliga för pastorerna inom 
samfunden. Detta skulle troligtvis vara av värde framför allt inför vissa större 
utbildningssatsningar inom församlingen, snarare än inför en enstaka söndags predikan. 
En tanke som jag har fått är att samfunden borde ha en tydligare 
informationsförmedlande organisation, där hjälp med informationssökningen i 
databaserna kan erbjudas för den ovane pastorn och där utbildning kan ske för egen 
sökning i samma databaser. Exempel på databaser som är fria att använda är Crossnet13 
och Sermon Search14 men det finns naturligtvis betydligt fler än dessa, både sådana som 
är gratis och som kostar. Min bedömning är att det skulle finnas ett stort behov för detta, 
men att det då kommer att krävas samordning mellan samfunden och en väl genomförd 
marknadsföring riktad gentemot pastorer och andra anställda i församlingarna. 
Pastorsutbildningarna har visat sig bli alltmer akademiskt inriktade de senaste 20 åren 
med en ökad kvalificering av de nyblivna yrkesutövarna och däri bör ligga en naturlig 
förändring att också öka den kvalificerade informationssökningen bland befintlig 
personal.  
 
Den lokala sociala praktikens, församlingen, litterära kretslopp är något som behöver 
studeras ytterligare. Flera indicier i denna uppsats tyder på att det inte är så aktivt som 
det har varit tidigare, men materialet är alldeles för litet för att några uttryckliga 
slutsatser kan dras.  
 
Marlands sjätte och sjunde punkter har inte studerats närmare, så något definitivt svar 
kan inte ges på frågan om huruvida pastorerna i undersökningen har en tillräcklig nivå 
av informationsskicklighet. Vad som här skulle kunna uppmärksammas vore om 
exempelvis onödigt mycket material sparades till predikan, alternativt att det blev 
alldeles för lite. Detta skulle exempelvis kunna studeras genom en studie av hur 
predikan slutligen genomförs, en metod som i denna uppsats redan tidigt av flera 
anledningar valdes bort (se kapitel 4.2).  
 

                                                 
13 Crossnet (2005). http://www.crossnet.se [2005-04-18] 
14 Sermon Search (2005). http://www.sermonsearch.com/ [2005-03-04] 
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Frågan om Gud som en kognitivt akutoritet berörs inte i litteraturen men pastorerna ser 
klart och tydligt att deras absolut främsta kognitiva auktoritet är Gud. Detta är kanske 
att se som ett väntat resultat, men det för samtidigt fram fler frågor, såsom hur man kan 
tydligt avgöra på vilket sätt som Gud påvisar sin kognitiva auktoritet. Detta är en fråga 
som borde beröras ytterligare i andra vetenskapliga discipliner, såsom 
religionsvetenskap, men har i denna studie visat sig ha en stark påverkan även på 
biblioteks- och informationsvetenskap, ett område som annars arbetar med mer 
bevisningsbara kognitiva auktoriteter. Det närmaste område som kanske kan beröras 
inom biblioteks- och informationsvetenskap skulle kunna vara bedömningen av vikten 
hos en kognitiv auktoritet, särskilt då det kognitiva auktoritetetsvärdet finns i ett ting 
eller i en organisation, i enlighet med Wilsons teori. Det skulle därför vara intressant att 
se forskning som fokuserade tydligare på den meditativa och andliga 
informationssökningen.  
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7. Sammanfattning 
 
I denna uppsats undersöks hur en begränsad yrkesgrupp, pastorer, söker nödvändig 
information i olika slags källor, källor som inte alltid är de normalt vedertagna. 
Övergripande frågor har varit: vilka upplevda behov av information har pastorer för att 
kunna fullfölja sin uppgift som andliga ledare och hur söker de denna information? 
Uppsatsen tog sin avsats i en beskrivning av det sammanhang, kontexten, där pastorerna 
finns och efter att syfte samt frågeställning med fyra delfrågor presenterats förklarades 
några viktigare kärnord för uppsatsen. Tidigare forskning redogjordes därefter för och 
den var till största delen hämtad från den religiöst inriktade litteraturen, då 
litteratururvalet annars var starkt begränsat. Tidigare forskning redovisas utifrån 
uppsatsens fyra huvudområden: pastorns roll, pastorns informationsbehov, 
församlingens informationsbehov samt informationssökning. Dessutom diskuteras 
begreppet information, där Hård af Segerstad, Buckland, Weber och Patrick Wilson 
befanns särskilt framträdande. Den valda metoden för uppsatsen blev 
intervjuundersökning med 6 olika pastorer, med hjälp ostrukturerade intervjuer och en 
intervjuguide. Pastorerna befann sig samtliga i den traditionellt frikyrkliga 
kyrkofamiljen, uteslutande inom de baptistiska och nyevangeliska rörelserna inom ett 
begränsat område om 7 mils radie. Det analytiska redskap som används är grundat i 
först och främst Bucklands, Webers och Patrick Wilsons teorier om organisation, 
informationshantering, maktförhållande och auktoritet, inom de sociala praktikerna. 
Därutöver används, med avsikt på analyskapitlet om informationssökning, Marlands 
strukturella metod med 9 nivåer för bedömning av informationsskicklighet. 
Övervägande genom uppsatsen används sedan uppsatsens fyra huvudområden som 
användes i kapitlet om tidigare forskning.  
 
Första delfrågan för uppsatsen var: vad består deras andliga ledarroll av? Pastorernas 
roll är auktoritativt präglad, pastorns utsago bedöms som mycket viktig inom 
församlingen. Pastorerna upplever att frågan om att vara ett föredöme i andliga frågor är 
något nödvändigt och de känner ett stort ansvar i detta. De ser att de själva är kognitiva 
auktoriteter för andra människor. Församlingen som sådan har ett Gudsfokus men har 
samtidigt en historia där många frikyrkoförsamlingar levde med ett dömande 
bemötande. Både det litterära kretsloppet inom frikyrkligheten och dess språkbruk har 
ett internt fokus som kan vara svårt för den ovane att ta till. I denna miljö arbetar 
pastorerna och är samtidigt en aktiv del i att befästa dess strukturer. De huvudsakliga 
andliga ledarrollerna visade sig vara de själavårdande och undervisande. Pastorerna ser 
också att de har ett uppdrag att själva se i församlingen vilka informationsbehov som 
finns där och kan behöva ta upp känsliga ämnen som ändå är nödvändiga.  
 
Andra delfrågan löd: vilken information behöver de? Precis som de själva är auktoriteter 
för andra är de även i behov av kognitiva auktoriteter för sin egen del. De hävdar Gud 
och Bibeln som självklara auktoriteter, men även andra präster och pastorer, 
företrädesvis då sådana som är äldre än dem och som kan antas ha större kunskap i 
specifika frågor. De ser att vilka de kognitiva auktoriteterna är kan ändras genom livet 
och att detta är en styrka för dem, att allt kan förändras. Omvärldsanalys är ett område 
som de har ett stort behov av, med syftet att veta hur församlingen skall inrikta sin 
verksamhet. Detta är framför allt ett behov hos pastorn, inte hos församlingen. De vet 
annars med stor visshet vad de har för behov av information utifrån specifika ämnen och 
litteraturen de behöver är i första hand ämnesinriktat, snarare än uppslagsverk.  
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Tredje delfrågan formulerades: vilken information ser de att församlingen behöver och 
på vilket sätt ser de detta? Flera av pastorerna har en upplevelse att församlingen till 
största delen är stum, i det att de inte ger respons på predikan eller själva ger uttryck för 
ett visst informationsbehov. Pastorernas egna bedömningar av församlingens 
informationsbehov är ändå genomgripande och att detta informationsbehov inte alltid är 
synlig för församlingen själv. Strukturerna inom den sociala praktiken verkar formas 
och omprövas och att dessa föränderliga strukturer underlättar för analyser, något som 
stärkt synen på pastorn som kognitiv auktoritet.  
 
Fjärde och sista delfrågan i uppsatsens problemställning var: hur når de den önskade 
informationen? Denna fråga studerades utifrån Marlands nivåer för att bedöma 
informationsskicklighet och då särskilt i samband med en pastors predikan. Pastorerna 
uppvisar ett tydligt syfte med sin predikan, vilket är evangelisation samt 
vidareutbildning för redan kristna. De använder sig av en mängd olika källor, såsom 
litteratur, andlig vägledning och kognitiva auktoriteter, men det är nästintill uteslutande 
den kristna litteraturen som används, gärna litteratur av sedan tidigare uppskattade 
författare. Källorna används effektivt och tidsbesparande, vilket samtidigt, tillsammans 
med att de nästan enbart använder tidigare välbekanta källor, också kan begränsa 
inflödet av ny kunskap. Det kristna litterära kretsloppet är mycket starkt och bidrar till 
att forma en gemensam syn bland pastorerna på centrala frågor. De flesta av pastorerna i 
undersökningen önskar någon form av utvärderingsmöjlighet för att se vilket resultat de 
får, då de inte själva känner att de kan utläsa detta med tillräcklig tydlighet. Pastorernas 
informationsskicklighet har i denna undersökning bedömts som god, men ändå med 
möjligheter till stora förbättringar.  
 
Uppsatsen avslutas med tankar om vidare forskningsmöjligheter och tips för vad 
biblioteken och samfunden kan göra för att möta denna grupp.  
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Bilaga: Intervjuguide 
 
Basfrågor 
Namn, ålder, yrkesverksam sedan…, församling/förening 
1. Pastorns roll  
Som informationsförmedlare (= förmedlare av kunskap) 
Som andlig ledare 
 Leif Norrgårds uttalande (kapitel 3.1) - hur ser pastorerna på detta? 
Som medmänniska 
Som församlingsledare 
2. Behov av information och kunskap 
Detta kommer säkert också upp lite här och var i samtalet… 
Vilket behov av information har du för att kunna fullfölja din uppgift som andliga 
ledare? Vilken information behöver du och/eller församlingen och hur når du den 
önskade informationen? 
3. Läsning 
Läser du? 
Vad läser du och varför? 
Läser du något just nu? 
Var letar du efter böcker? (bibliotek, kollegor, vänner, boklådor, bokklubbar…) 
Är det någon (en eller flera) bok, tidskrift, etc, som blivit särskilt tongivande 
i ditt liv? i din pastorsutövning? i dina predikningar? 
Varför var denna/dessa tongivande? 
Vad styr dig i valet av litteratur? Vad söker du i litteraturen? 
4. Inspirationskällor 
Hur viktig är kyrkolokalen för dig (förklara) 
i ditt liv? i din pastorsutövning? i dina predikningar? 
Vilka huvudsakliga informationskällor/skrifter efter Bibeln har din 
församling/samfund? (Kyrkofäderna, viktigare religiösa skrifter, etc.) 
Andlig inspiration till predikan och tjänst - hur ser du på det? 
Guds ledning - hur påtaglig är den för dig? Hur viktig? 
Hur värderar du kunskap erhållen från Guds ledning jämfört med kunskap erhållen från 
litteratur och annan dokumentation? 
Vid ”informationssökning” - söker du tro eller sanning? Finns det någon egentlig 
skillnad, menar du? Hur ser du på begreppen bokstavstro och verbalinspiration i dessa 
sammanhang? Hur ser du på begreppen i övrigt? 
5. Auktoriteter 
Med kognitiv auktoritet menas kortfattat den viktiga person eller företeelse som ger dig 
kunskap som är andrahandskunskap, alltså sådan kunskap som redan blivit filtrerad av 
personen eller företeelsen och förmedlad till dig med risk för att värderingar, etc, har 
ändrat innehållet ”på vägen”. Hur ser du därför på begreppet när det gäller: 
litteratur? 
andra pastorer och präster i din närhet? 
Gud? 
andra/annan? 
Andra auktoriteter? 


