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Sammanfattning 

I den här uppsatsen undersöker jag konflikter i Svenska kyrkans webbtexter. Syftet är att ta reda 
på vilka konflikter som finns i texterna och vad dessa konflikter handlar om, samt vilka 
ståndpunkter de olika rösterna i texterna intar. Metoden jag har använt är en form av textanalys 
som går ut på att kartlägga förekomsten av vissa ord, som indikerar motsättningar i texterna. 
Mitt resultat visar att det finns många konflikter i Svenska kyrkans webbtexter. Två konflikter 
som är av extra stor vikt för Svenska kyrkan handlar om huruvida man ska göra bokstavliga 
tolkningar av Bibeln eller inte och hur stor vikt man ska lägga vid skuld och förlåtelse. Svenska 
kyrkans ståndpunkt i många av de identifierade konflikterna är lättsammare, vänskapligare och 
mer tilltalande än den andra sidans ståndpunkter.  
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1. Inledning 

Denna uppsats är mitt examensarbete på Språkkonsultprogrammet. Min undersökning 
syftar till att identifiera konflikter i Svenska kyrkans webbtexter. Jag har undersökt 
webbtexter på Svenska kyrkans centrala webbplats (www.svenskakyrkan.se). Dessa 
produceras från Kyrkokansliet i Uppsala, vilket är den arbetsplats som jag har haft 
kontakt med. 

 

1.1 Bakgrund om Svenska kyrkan 
Sedan den 1 januari år 2000 är Svenska kyrkan inte längre statskyrka i Sverige. Beslutet om 
detta föregicks av en lång debatt och en rad statliga utredningar om förhållandet mellan staten 
och Svenska kyrkan.  

En annan viktig samhällsförändring som sannolikt påverkar Svenska kyrkan, är att Sverige har 
blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Detta innebär också att det bor alltfler människor i 
Sverige med annan religiös bakgrund än den kristna luthersk-evangeliska som Svenska kyrkan 
representerar. På det här sättet befinner sig alltså Svenska kyrkan i en delvis förändrad situation. 
Svenska kyrkans medlemsantal har också stadigt minskat de senaste fyrtio åren. År 1970 var 95 
procent av Sveriges befolkning medlemmar i Svenska kyrkan. År 2008 hade andelen sjunkit till 
knappt 73 procent (Medlemsutveckling 1972-2008). En majoritet av människorna som bor i 
Sverige är alltså fortfarande medlemmar i Svenska kyrkan. Samtidigt är Svenska kyrkan idag ett 
trossamfund som samsas med många andra trossamfund i Sverige. En särskild ramlag som 
reglerar Svenska kyrkans verksamhet finns dock fortfarande. Lagen om Svenska kyrkan reglerar 
hur Svenska kyrkan ska organiseras samt hur kyrkoavgift, arkiv och insyn i verksamheten ska 
fungera. 

Enligt Svenska kyrkans webbplats under ”Organisation” är Svenska kyrkan indelad i 
församlingar, kontrakt, stift och nationell nivå. Församlingarna agerar på lokal nivå och är 
grunden för Svenska kyrkans verksamhet. Svenska kyrkans arbete på nationell nivå syftar till att 
fatta beslut i gemensamma frågor, samt att vara Svenska kyrkans röst utåt. Detta arbete bedrivs 
från Kyrkokansliet i Uppsala. Det är också härifrån som de webbtexter produceras, som jag 
fokuserar på i denna uppsats.  

Svenska kyrkan har, liksom de flesta företag och organisationer idag, en 
kommunikationsplattform. I denna står det att Svenska kyrkan vill bygga upp varumärket 
Svenska kyrkan som ett enhetligt och gemensamt varumärke (Svenska kyrkans 
kommunikationsplattform). Det står också att Svenska kyrkans kommunikationsvision är att 
vara ”En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra” 
(Svenska kyrkans kommunikationsplattform).  
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I kommunikationsplattformen beskrivs också de kärnvärden som Svenska kyrkan arbetar efter. 
Dessa är närvaro, öppenhet och hopp. Närvaro handlar dels om guds närvaro i världen och dels 
om Svenska kyrkans önskan om att vara ständigt närvarande i människors liv och vardag. 

Öppenhet handlar om att Svenska kyrkan är en demokratisk organisation, som vill vara öppen 
för alla människor. Såväl troende som tvivlare ska känna sig välkomna i Svenska kyrkan och 
Svenska kyrkan vill dessutom vara öppen för olika sätt att tro på.  

Hopp handlar om att Svenska kyrkan vill verka för att människor ska kunna uppleva sitt liv som 
meningsfullt och värdigt oavsett om det går bra eller dåligt för tillfället. Här lyfter Svenska 
kyrkan fram att varje människa är skapad till guds avbild och därför har rätt till ett värdigt liv. 

Slutligen vill jag säga något om syftet med Svenska kyrkans verksamhet. På Svenska kyrkans 
webbplats under rubriken Svenska kyrkans uppgifter kan man läsa följande: 

Svenska kyrkan har enats om att alla församlingars grundläggande uppgift är att fira 
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska 
leva i tro på Jesus Kristus och en kristen gemenskap. 

Syftet med Svenska kyrkans verksamhet är alltså att människor ska bli troende kristna och leva 
sina liv i enlighet med detta. Det är således mycket viktigt för Svenska kyrkan att nå ut till 
människor med sitt budskap om Jesus. Det är också mycket viktigt att människor tycker att 
budskapet känns tilltalande och övertygande, så att de vill ansluta sig till Svenska kyrkans tro 
och verksamhet.  

 

1.2 Hypotes 
Min hypotes är att det kommer att finnas konflikter i texterna, eftersom Svenska kyrkan behöver 
förhålla sig till en ny samhällssituation i och med att den inte längre är statskyrka i Sverige. 
Många religioner samsas nu i det svenska samhället och det finns därför anledning att tro att 
Svenska kyrkan behöver förhålla sig till detta och hävda sina ståndpunkter mot de som har 
andra ståndpunkter genom att exempelvis tillhöra andra religioner. 

1.3 Syfte 
Syftet med min undersökning är att undersöka hur Svenska kyrkans webbtexter förhåller sig till 
motsägande röster. Jag vill ta reda på vilka konflikter som finns i texterna och vad dessa 
konflikter handlar om. 

 

1.4 Frågeställning 
Jag har två huvudfrågor som jag vill ha svar på i denna uppsats. Dessa är: 

• Vilka konflikter finns i Svenska kyrkans webbtexter? Vad handlar konflikterna om? 

• Vilka ståndpunkter har Svenska kyrkan? Vilka ståndpunkter har det andra lägret? 
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1.5 Tidigare forskning 
Min uppsats bygger vidare på annan tidigare forskning. Här kommer jag att gå igenom en del av 
den forskning som min undersökning förhåller sig till. Jag kommer att börja med en kort 
beskrivning av Staffan Hellbergs artikel ”Konflikter i grundskolans läroplaner i svenska” 
(2008). Jag kommer att använda samma metod i denna uppsats som Hellberg gör i sin artikel. 
Därför ser jag det som relevant att här presentera Hellbergs artikel samt att kortfattat beskriva 
hans resultat. 

Därefter kommer jag att beskriva Mona Blåsjös avhandling ”Studenters skrivande i två 
kunskapsbyggande miljöer” (2004). Blåsjö utgår från samma teoretiska ramverk som jag och 
Hellberg. Dessutom använder hon delvis samma analyskategorier som också Hellberg använder. 

 

1.5.1 Staffan Hellbergs undersökning: Konflikter i grundskolans 
läroplaner i svenska 

Staffan Hellberg undersöker dialogicitet (han använder omväxlande begreppen polyfoni och 
dialogicitet, men jag tolkar det som att han avser samma sak med dessa) i grundskolans 
läroplaner i svenska. Hans material består av samtliga läroplaner i svenska från 1962 till 2008. 
Hellberg fokuserar på dialogicitet i bemärkelsen: hur släpps Den andra in i texten (se nedan 
Blåsjös begrepp påtaglig läsarröst, samt min beskrivning av Den andra under rubriken 
Teoretiska utgångspunkter)? För att ytterligare precisera Hellbergs ansats kan man säga att han 
fokuserar på de fall då rösterna i texten säger emot varandra, det vill säga är i konflikt med 
varandra (Hellberg 2008:6-7). Hellberg intresserar sig också för vad dialogen handlar om och 
vilka paradigm (Hellberg kallar det omväxlande för uppfattning, diskurs och paradigm) den ger 
uttryck för och kan kopplas till. 

Hellberg bygger vidare på en undersökning om vilka konkurrerande paradigm, som finns 
gällande svenskämnets innehåll (se Malmgren 1996). Hellberg kopplar sedan sitt resultat till 
dessa olika paradigm på så vis att han identifierar olika röster i texterna som han sedan tolkar 
som uttryck för de olika paradigmen.  

Hellbergs metod för att undersöka Den andras närvaro i texterna bygger delvis vidare på tidigare 
undersökningar av detta. Delvis har Hellberg själv utvecklat denna metod och tillfört egna 
analyskategorier. Eftersom jag själv kommer att använda Hellbergs analysmetod kommer jag att 
gå igenom Hellbergs analyskategorier i detalj under rubriken Metod nedan. 

Hellbergs resultat handlar mycket om vilket paradigm om svenskämnets innehåll som är 
rådande i de olika kursplanerna. För min undersökning är det mest intressanta i Hellbergs 
resultat dels att han med den valda analysmetoden kan urskilja olika röster i texterna, och kan 
identifiera vad de olika rösterna säger eller står för. Det är intressant att han visar att 
preskriptiva myndighetstexter, som läroplaner i svenska utgör, kan ha dialogiska inslag och 
erkänna konflikter mellan olika motsägande röster och paradigm. 
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1.5.2 Mona Blåsjös undersökning: Studenters skrivande i två 
kunskapsbyggande miljöer 

Mona Blåsjös undersökning utgår från dialogism och Bachtin. Hon undersöker hur 
högskolestudenter skriver och socialiseras in i att skriva på olika sätt i olika akademiska miljöer. 
Hennes övergripande frågeställning är att ta reda på hur studenters skrivande förhåller sig till 
den professionella diskursen och till undervisningen (Blåsjö 2004:10).  

Blåsjö har två utgångspunkter för sin undersökning. Den första är att skrivande bör undersökas  
situerat inom den aktuella miljön. För Blåsjös undersökning är den aktuella miljön olika 
institutioner inom den akademiska högskolevärlden. Den andra utgångspunkten är att det finns 
ett samband mellan språkbruk, dialogicitet och kunskapssyn. Det som är mest relevant för min 
undersökning är just hur Blåsjö undersöker dialogiciteten i studenternas skrivande.  

Blåsjö (2004:56) skriver att det är svårt att mäta dialogicitet och att hennes analyskategorier 
därför inte ska ses som absoluta mått, utan som indikatorer som kan ge vägledning för att 
bedöma den relativa dialogiciteten.  

Blåsjö har tre analyskategorier för att undersöka dialogicitet. Dessa är kedjeaspekt, 
perspektivaspekt och manifest dialogicitet.  

Perspektivaspekt är det av Blåsjös begrepp som är närmast kopplat till min undersökning och 
därför kommer jag att här endast att gå igenom denna analyskategori. Här undersöker Blåsjö 
(2004:60) om många eller få perspektiv kommer fram i texterna, samt om dessa perspektiv ställs 
mot varandra och om skribenten växlar till läsarens perspektiv. Blåsjö använder adversativa 
konnektorer för att identifiera perspektivbyten. Detta är formord som anger just byte av 
perspektiv. Exempel på sådana formord är: men, dock, däremot. Blåsjö undersöker också 
perspektivmarkörer, vilket är explicita markeringar av ett perspektiv. Det kan exempelvis vara 
referatmarkörer. Slutligen undersöker Blåsjö interpersonella markörer. Här ingår personliga 
pronomen med animat referens i subjektsform, samt imperativformer av verb.  

Blåsjö (2004:61) använder begreppet påtaglig läsarröst för sådana fall där skribenten ger röst åt 
en tänkt läsares reaktioner och bemöter dessa. Hon refererar till det fenomen som Bachtin 
benämner som ”den andres föregripna repliker” och använder bland annat adversativa 
konnektorer för att identifiera sådana exempel. Att identifiera den andres föregripna repliker är 
mycket centralt i min undersökning, varför det är intressant att se att Blåsjös tillvägagångssätt 
för att identifiera detta är mycket likt det som jag och även Hellberg använder.  

Blåsjö (2004:295ff) visar i sin avhandling att en undersökning av dialogicitet i text kan 
kombineras med en kommunikationsetnografisk metod för att kunna säga något om sambandet 
mellan kontext och text. 

 

1.6 Teoretiska utgångspunkter 

1.6.1 Dialogism 

Den teoretiska ram som jag utgår från i denna uppsats är dialogism. Dialogism grundar sig i den 
ryska litteraturvetaren Michail Bachtins (1895-1975) teorier. Dessa teorier handlar dels om att 
alla yttranden förhåller sig till såväl talare/avsändare som lyssnare/mottagare. Detta innebär att 
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meningen med yttranden förhandlas fram i ett samspel mellan talare/avsändare och 
lyssnare/mottagare. Det är alltså inte fråga om en enkelriktad informationsöverföring från 
talaren/avsändaren till lyssnaren/mottagaren. Lyssnarens/mottagarens tolkning av yttrandet är 
minsta lika viktigt för kommunikationen som talarens/avsändarens avsikt med yttrandet. 
(Bachtin 1997:211).  

Dels handlar Bachtins teorier om att alla yttranden förhåller sig till tidigare yttranden. Bachtin 
skriver att ”varje persons individuella erfarenhet av talet formas och utvecklas i oupphörligt 
samspel med andras individuella yttranden” (Bachtin 1997:229). Här är två 
begreppsförtydliganden på plats. Med yttranden menar Bachtin ungefär det samma som text. 
Hädanefter kommer jag att enbart att använda begreppet text, även när jag avser Bachtins 
begrepp yttrande. Det andra förtydligandet rör Bachtins användning av begreppet tal i citatet 
ovan. Jag tolkar det som att Bachtin menar ungefär kommunikation med detta begrepp. 
Åtminstone avses inte enbart muntligt tal, utan även skriftlig kommunikation innefattas i 
begreppet. I citatet ovan beskrivs alltså att alla texter är beroende av andra texter. Inga texter 
existerar i ett sociokulturellt vakuum, utan de förhåller sig hela tiden till andra texter. När vi 
skriver eller talar aktualiserar vi och påverkas av andras texter, samtidigt som vi i vår tur 
påverkar andras texter. 

Nedan kommer jag att gå igenom några begrepp som är centrala inom dialogism och som jag 
kommer att använda i denna uppsats.  

 

1.6.1.1 Polyfoni 

Texter som är polyfona låter många olika röster komma till tals i dem. Enligt Ajagán-Lester, 
Ledin och Rahm (2003:212) ingår det i begreppets betydelse att rösterna kommer till tals på sina 
egna villkor. Det innebär alltså att en polyfon text respekterar såväl Egos som Den andras röst 
(jag går igenom dessa begrepp nedan) och låter dessa komma till tals på ett jämställt sätt. En 
polyfon text blir med detta synsätt en demokratisk text. Motsatsen är en text som bara låter en 
röst komma till tals, vilket kan uppfattas som en auktoritär text. En sådan text är med Bachtins 
terminologi monologisk eller monofon (Ajagán-Lester, Ledin & Rahm 2003:216-217). 

Hellberg menar dock att polyfoni handlar om i vilken utsträckning Den andra släpps in i 
texterna. Han menar att polyfonin kan vara av olika slag. Textens olika röster kan harmoniera, 
vilket exempelvis kan ske genom att Den andra citeras för att stärka den tes som drivs av Ego i 
texten. Men rösterna kan också säga emot varandra och då blir texten mer argumenterande och 
polemisk (Hellberg 2008:6). Mötet eller konfrontationen mellan Ego och Den andra kan alltså 
vara mer eller mindre respektfullt.  

I denna uppsats håller jag mig till Hellbergs sätt att använda begreppet polyfoni. Jag menar 
alltså att polyfoni är detsamma som flera röster i en text. Det är dock av intresse för min 
undersökning att även ta reda på vilken typ av möten som sker mellan Ego och Den andra i 
Svenska kyrkans webbtexter. Detta är intressant för att jag vill ta reda på huruvida texterna 
erkänner konflikter. Under rubriken metod kommer jag att återkomma till och beskriva närmare 
vilka olika sorters möten eller konfrontationer det kan finnas i texterna. 

Observera att begreppet polyfoni avser detsamma som Blåsjö avser med begreppet dialogicitet. 
I den här uppsatsen kommer jag dock enbart att använda polyfoni när jag talar om detta.  
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1.6.1.2 Den andra och Ego 

Ett grundläggande begrepp inom dialogism och också i denna uppsats är Den andra. På engelska 
används begreppet otherness. Men i den här uppsatsen har jag valt att använda den svenska 
termen Den andra. Bachtin menade att vår existens som tänkande människor beror på att vi 
förhåller oss till Den andra. Vårt jag finns till i dialogisk relation med andra. Vi uppfattar och 
definierar oss själva genom andras uppfattning och definition av oss själva. Människor, såväl 
som texter, blir meningslösa om man försöker förstå dem som isolerade enheter. De är beroende 
av andra människor och texter för att få mening och kunna bli förstådda (Ajagán-Lester, Ledin 
& Rahm 2003:206).  

När jag använder begreppet Den andra i denna uppsats är jag också influerad av Staffan 
Hellbergs sätt att använda detta begrepp i studien Konflikter i grundskolans läroplaner i svenska 
(2008). Jag kommer att genomföra textanalyser i denna undersökning och i dessa är Den andra 
en röst som hörs i texten. Rösten tillhör någon annan än den vars röst huvudsakligen hörs i 
texterna. Jag har låtit begreppet Ego beteckna den röst som tillhör texternas avsändare, dvs. 
Svenska kyrkan. Oavsett vem som är skribent, ser jag Svenska kyrkan som organisation som 
textens avsändare och därmed Ego. Den andra blir därmed alla de andra röster som hörs i 
texterna, förutom Ego. Den andra kan vara textens mottagare eller en oidentifierbar främling. 
Den andra kan representera en annan uppfattning än den som Ego står för och som Ego tror 
finns i ett annat läger än det egna. Den andra behöver alltså inte vara en identifierbar person, 
utan skulle kunna vara en annan organisation eller en uppsättning åsikter från en annan ideologi.  
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2. Metod och material 

2.1 Metod 
Min metod i denna uppsats är textanalys. Nedan kommer jag att gå igenom hur jag har gjort 
textanalysen. 

 

2.1.1 Textanalys 

Min metod för textanalys har jag hämtat från Staffan Hellbergs analys av konflikter i 
grundskolans kursplaner för svenska (2008). Hellberg (2008:12-14) har fyra analyskategorier 
som han utgår från. Dessa är: 

 

• Motsättande satser. Satser som är samordnade med adversativt men, satser som 
innehåller ett adversativt adverb (som dock och ändå), koncessiva satsfogningar med 
bisatser inledda av exempelvis även om 

• Negerade satser. Satser som är negerade med inte, ej, aldrig, knappast 

• Påbudssatser. Satser som markerar starkt påbud med det deontiska hjälpverbet måste, 
eller starkt förbud med deontiskt hjälpverb plus negation, exempelvis får inte 

• Motiverade satser. Satser som innehåller motiveringar uttryckta med kausala adverb 
som därför, med kausala bisatser inledda exempelvis med eftersom, med finala bisatser 
och infinitivfraser inledda med för att eller med konsekutiva bisatser inledda med så att. 

 

Nedan kommer jag att gå igenom dessa fyra analyskategorier lite närmare. De analyskategorier 
som jag använder är desamma som Hellberg använder, men jag har själv valt att benämna dem 
som just motsättande satser, negerade satser, påbudssatser och motiverade satser. Hellberg har 
inga övergripande termer för sina analyskategorier, men jag vill gärna kunna benämna 
kategorierna så att de blir lättare att tala om dem. Jag har här inspirerats av Svenska akademiens 
språklära som exempelvis har rubriken Motsättande på den typ av adversativa konjunktioner 
som adversativt men ingår i (Hultman 2003:186). 

I min beskrivning går jag igenom de olika analyskategorierna med exempel hämtade från 
Hellberg. I kategorin negerade satser tar Hellberg upp inte, ej, aldrig och knappast som 
exempel. När jag redovisar mina resultat nedan kommer jag endast att ta upp de ord som 
faktiskt förekommer i de analyserade webbtexterna. Jag kommer att inleda 
resultatredovisningen för varje analyskategori med att visa resultatet för respektive kategori i 
tabellform. När det gäller negerade satser innebär detta att endast inte finns med i tabellen, 
eftersom övriga av Hellbergs exempelord inte förekom i någon av webbtexterna. 
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2.1.1.1 Motsättande satser 

Kategorin motsättande satser innefattar för det första satser som samordnas med ett adversativt 
(motsättande) men. Sådana satser anger en motsättning mellan det första och det andra ledet i en 
samordning. Närmare bestämt innehåller det andra ledet en motsättning mot det första ledet 
(Hellberg 2008:12). 

För det andra innefattar kategorin motsättande satser adversativa adverb såsom dock, ändå och 
emellertid. 

För det tredje innefattar den här kategorin koncessiva (medgivande) satsfogningar med bisatser 
inledda av exempelvis även om, trots att, fast, medan. Dessa subjunktioner anger en motsättning 
mellan bisatsens och den överordnade satsens innehåll (Hultman 2003:190). 

Liksom Hellberg har jag valt att tolka denna kategori som ett uttryck för olika röster i texten. 
Ego erkänner här att det finns ett annat perspektiv än det egna. Hellberg (2008:13) skriver att 
det är uppenbart att Ego erkänner att Den andras inlägg har ett visst berättigande och kallar 
därför detta möte mellan Ego och Den andra för en respektfull konfrontation. 

När det gäller denna analyskategori är det inte givet hur man ska tolka de olika satserna. Vilken 
röst säger vad? Jag har valt att tolka koncessiva bisatser som Den andras inlägg. En sats som 
inleds med ett adversativt men är Egos inlägg. Satser med dock är svårare att klassificera. De 
dock som är tydligt adversativa anger normalt Egos inlägg, medan vissa dock snarare är 
koncessiva och då anger Den andras inlägg.  

 

2.1.1.2 Negerade satser 

Satser som negeras med inte, ej, aldrig, och knappast yttras av Ego. Den icke-negerade 
motsvarigheten tolkas som Den andras röst. I negerade satser redovisas konfrontationen öppet 
och behöver inte alltid ses som respektfull (Hellberg 2008:13). 

 

2.1.1.3 Påbudssatser 

Den tredje analyskategorin har jag valt att benämna som påbudssatser. Det handlar om satser 
som anger starkt påbud eller förpliktelse. Denna kategori innefattar dels satser som markerar 
starkt påbud med det deontiska hjälpverbet måste. Dels innefattas satser som markerar starkt 
förbud med ett deontiskt hjälpverb tillsammans med en negation, exempelvis får inte.  

När det gäller dessa satser är tanken att det starka påbudet eller förbudet utlöses av att Den 
andra tänks ifrågasätta det Ego säger. Förbudet eller påbudet är alltså Egos röst, medan den 
tänkta invändningen är Den andras röst. Påbudssatser öppnar för dialog i större utsträckning än 
exempelvis satser i imperativ. Detta eftersom påbudssatser visar talaren som subjektiv i sin 
bedömning (Hellberg 2008:14). 

 

2.1.1.4 Motiverade satser 

Den fjärde analyskategorin benämner jag som motiverade satser. Det gäller satser som 
innehåller motiveringar med kausala adverb, som exempelvis därför. Kategorin innefattar också 
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satser med kausala bisatser som inleds exempelvis med eftersom. Slutligen innefattas också 
sådana satser som har finala bisatser som inleds med för att, samt sådana satser som har 
konsekutiva bisatser som inleds med så att.  

Här tolkas Den andra som en ifrågasättande röst. Hellberg (2008:14) skriver dock att här tolkas 
ifrågasättandet som svagare än vid påbudssatser, eftersom Den andra är beredd att acceptera den 
anvisning eller motivering som ges av Ego. 

 

2.1.2 Metoddiskussion 

Min metod är inspirerad av Bachtins analyser av skönlitterära texter. Hellberg har dock använt 
denna metod på kursplaner i svenska, som på många sätt är en helt annan typ av text än Svenska 
kyrkans webbtexter. Jag tycker att det ska bli intressant att se om den här metoden även är 
användbar för att säga något om röster och konflikter i webbtexter. 

Min erfarenhet är att analyser som syftar till att identifiera intertextualitet eller röster i text gärna 
kan glida över och bli lite godtyckliga. Den som utför analysen får väldigt stort inflytande över 
vilka tolkningar som görs. Det här behöver visserligen inte vara ett problem om man ser det 
med Bachtins ögon. Enligt Bachtin är nämligen mottagaren/läsaren av en text precis lika viktig i 
processen att skapa betydelse, som avsändaren och även texten själv. Således är det 
ofrånkomligt att alla som är mottagare av en text är medskapare av textens betydelse och det är 
också möjligt att alla tolkar texten på lite olika sätt. 

Jag delar Bachtins syn på språk och ser det som självklart att jag är medskapare av en texts 
betydelse. Trots detta vill jag gärna motverka att min analys blir alltför subjektiv och 
godtycklig. Därför tror jag att det är mycket bra att ha en analysmodell med färdiga 
analyskategorier att hålla sig till. På så vis blir åtminstone identifieringen av de olika rösterna i 
texten nästintill mekanisk. Sedan är det givetvis upp till mig att tolka och dra slutsatser utifrån 
de exempel som analysmodellen har hjälpt mig att identifiera. 

Mona Blåsjö tar upp problematiken med att mäta dialogicitet (Blåsjö använder termen 
dialogicitet, men jag kommer att använda termen polyfoni i min uppsats) i sin avhandling. Hon 
menar att det är svårt att mäta dialogicitet som ett absolut mått och att hennes analysmodell 
snarare syftar till att indikera förekomster av dialogicitet.  

Blåsjö använder adversativa konnektorer för att identifiera perspektivbyten. Detta är samma 
tillvägagångssätt som jag använder i denna uppsats. Blåsjö undersöker också vad hon kallar för 
perspektivmarkörer samt interpersonella markörer. Denna skillnad i metod mellan mig och 
Blåsjö leder till att mina resultat kommer att handla mer om det som Blåsjö kallar för ”Den 
andras föregivna repliker”, dvs. sådant som Ego yttrar som svar på tänkta invändningar eller 
yttringar från Den andra. Min metod leder också till resultat som är tydligare fokuserat på just 
konflikter i texterna. Eftersom Blåsjö dessutom kompletterar sin textanalys med en etnografisk 
ansats visar hennes resultat också på kopplingen mellan de analyserade texterna och den sociala 
praktik som texterna är en del av (för en genomgång av detta begrepp se Blåsjö 2004: 30). 
Blåsjös resultat kan i denna bemärkelse sägas vara mer heltäckande och med en koppling till 
verksamheten som min analys nästintill saknar helt. Min analys ger å andra sidan resultat som 
visar konflikter i texterna. 
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Min metod är hämtad från Staffan Hellberg. Någonting som jag har funnit svårt att analysera är 
huruvida konfrontationen mellan Ego och Den andra ska ses som respektfull eller inte. I vissa 
fall är Hellberg tydlig med att det ena eller det andra gäller. Men när det gäller exempelvis 
negerade satser säger Hellberg att konfrontationen redovisas öppet och inte nödvändigtvis 
behöver ses som respektfull. Här tycker jag att det är svårt att avgöra vilka faktorer som ska 
finnas med för att konfrontationen ska ses som respektfull. 

Jag använder visserligen samma analysmetod som Staffan Hellberg, men det finns skillnader 
mellan min analys och Hellbergs. En stor skillnad mellan Hellbergs undersökning och min är att 
Hellberg lutar sig mot tidigare undersökningar av just kursplaner i svenska. Främst refererar 
Hellberg till en undersökning av Lars-Göran Malmgren där Malmgren urskiljer tre paradigm 
som konkurrerar om dominansen i svenskämnet. Hellberg kopplar sedan resultaten från sina 
textanalyser till dessa paradigm. Detta gör han genom att sätta textanalysens belägg för Den 
andras röst i texterna, i samband med de olika paradigmen. En sådan koppling saknas i min 
undersökning, eftersom jag inte känner till några undersökningar av paradigm i Svenska 
kyrkans webbtexter. Det skulle vara mycket intressant att ha en sådan uppsättning paradigm att 
koppla mina resultat till. På de viset hade mina resultat kunnat struktureras och kategoriseras 
tydligare efter de olika paradigmen. 

En styrka med min undersökning är att jag har gjort en tydligare klassificering av 
analyskategorierna i och med att jag benämner dem med övergripande termer. På det viset blir 
min undersökning lättare att överskåda och följa med i, än jag upplever att Hellbergs är.  

 

2.2 Material 
Mitt material består av åtta texter från Svenska kyrkans webbplats (www.svenskakyrkan.se). 
Texterna består sammanlagt av 3873 ord. Jag har då inte räknat in de omkringliggande texter 
som finns på samma sida som många av de analyserade webbtexterna. Exempelvis är det vanligt 
att det finns en smal spalt med en bön, en trosbekännelse eller kortfattade fakta till höger på 
webbsidan. Dessa texter ingår inte i min analys, utan jag har endast analyserat huvudtexten på 
varje webbsida. Jag har heller inte analyserat bilder eller bildtexter. 

Texterna i mitt material är hämtade från Svenska kyrkans externa webbplats. De är således 
tillgängliga för vem som helst, som vill läsa dem. Utifrån Svenska kyrkans 
kommunikationsplattform, som jag tidigare beskrivit under rubriken Bakgrund om Svenska 
kyrkan, verkar det rimligt att anta att syftet med texterna är att vara Svenska kyrkans enade röst 
utåt, att bygga upp varumärket Svenska kyrkan och att informera om Svenska kyrkans 
verksamhet. Ett mycket viktigt syfte måste också antas vara att övertyga människor om att 
ansluta sig till Svenska kyrkans tro och verksamhet. Texterna är således inte enbart informativa, 
utan samtidigt argumenterande. 

Samtliga texter handlar om centrala teman för Svenska kyrkans verksamhet. Texterna heter: 
”Kristen tro”, ”Förlåtelsen som gåva”, ”Skapades jorden på sju dagar”, ”Undervisning”, 
”Historik”, ”Om Bibeln”, ”Bön är hjärtats samtal” och ”Böner mitt i livet”. Min ursprungliga 
tanke var att jag skulle analysera ett tiotal texter som handlade om centrala teman för Svenska 
kyrkan. Jag har själv valt ut texter som jag bedömde avhandlade sådana teman och sedan fått 
bekräftat från min kontaktperson på Svenska kyrkan att de texter jag valt kan anses som 
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centrala. De två texter som handlar om bön, har jag endast valt efter rekommendation från min 
kontaktperson. Han menade att intresset för min uppsats skulle bli större på Svenska kyrkan om 
jag inkluderade texter om bön, eftersom det är bönens år i år. Nedan följer en kort beskrivning 
av varje text. 

Texten ”Kristen tro” återfinns under ingången ”Om tro och liv”. ”Kristen tro” försöker beskriva 
vad kristen tro innebär för Svenska kyrkan. Texten lyfter fram kärlek, Jesus, Bibeln, bön och 
den kristna bekännelsen som centrala delar i kristen tro. 

Texten ”Förlåtelsen som gåva” är en undertext till ”Kristen tro” och ligger således också under 
huvudingången ”Om tro och liv”. Denna text handlar om att människor kan bli förlåtna av gud 
om de gör fel. I texten lyfts fram att kärleken är viktigare och större än skulden. 

”Skapades jorden på sju dagar?” handlar om skapelseberättelserna i Bibeln. Även denna text 
ligger under huvudingången ”Om tro och liv”. Texten handlar om huruvida man ska tolka 
skapelseberättelserna bokstavligt eller som metaforer för ett svårbegripligt förlopp. 

”Undervisning” återfinns under huvudingången ”Om Svenska kyrkan”. I texten beskrivs hur 
man kan diskutera livets stora frågor inom ramen för Svenska kyrkans verksamhet. Här beskrivs 
också Svenska kyrkans verksamhet för barn och unga och att denna även kan handla om att ha 
roligt tillsammans med andra.  

”Historik” ligger också under huvudingången ”Om Svenska kyrkan”. Denna text handlar om 
hur Sverige blev kristet, samt om reformationen och om införandet av folkspråk i 
gudstjänsterna. Texten beskriver också Svenska kyrkans situation idag i och med att Svenska 
kyrkan inte längre är statskyrka i Sverige. 

”Om Bibeln” ligger under huvudingången ”Om tro och liv”. Den beskriver att Bibeln egentligen 
består av många böcker och har författats av många olika författare under cirka tusen år. Texten 
beskriver att Bibeln behöver tolkas för att vara användbar idag.  

”Bön är hjärtats samtal” ligger under huvudingången ”Om tro och liv”. I texten står det att det 
går bra att be var som helst och när som helst. Texten beskriver också några olika kristna sätt att 
be på, som förekommer inom Svenska kyrkans verksamhet.  

”Böner mitt i livet” ligger också under ”Om tro och liv”. Texten handlar om hur man kan be 
tillsammans med andra i Svenska kyrkan och hur man kan få hjälp att be genom att läsa 
färdigskrivna böner, exempelvis i bönböcker och psalmer.  

 

2.2.1 Materialdiskussion 

Svenska kyrkans webbplats består av åtta huvudingångar som finns upptill på sidan, när man väl 
har kommit vidare från förstasidan. Dessa ingångar heter: ”Aktuellt”, ”Så kan kyrkan stötta 
dig”, ”Så kan du bidra”, ”Internationellt arbete”, ”Kyrkor och församlingar”, ”Om tro och liv”, 
”Högtider och helger”, ”Om Svenska kyrkan”. Jag har endast valt texter från ingångarna ”Om 
tro och liv” och ”Om Svenska kyrkan”. Detta eftersom jag ansåg att de andra ingångarna 
innehöll mer perifera texter om exempelvis hur Svenska kyrkan arbetar utomlands eller om 
Svenska kyrkans familjerådgivning. Min metod skulle säkert vara intressant att applicera även 
på sådana texter. Men i den här uppsatsen har jag mer intresserat mig för hur Svenska kyrkan 
förhåller sig till andra röster när det gäller just centrala teman för deras verksamhet.  
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Jag har ett relativt litet omfång på mitt material. Naturligtvis hade min analys blivit mer 
generaliserbar om jag hade inkluderat fler texter. Det hade exempelvis varit mycket intressant 
att även inkludera texter som inte handlar om centrala teman för Svenska kyrkans verksamhet, 
exempelvis de texter jag tidigare nämnt om Svenska kyrkans arbete utomlands och om Svenska 
kyrkans familjerådgivning. Det är möjligt att dessa texter förhåller sig till en helt annan typ av 
externa röster. Antagligen hade min analys då blivit mer heltäckande och jag hade på det viset 
kunnat ge en mer heltäckande bild av vilka röster som Svenska kyrkans webbtexter förhåller sig 
till och har konflikter med. 

Min avgränsning beror dock på att tiden för att skriva ett examensarbete är begränsad. 
Dessutom ville jag kunna undersöka varje text noggrant och illustrera min analys med många 
exempel från texterna.  

Hellbergs analys bygger vidare på Bachtins analyser av polyfoni i skönlitterära texter (Bachtin 
1984). Den här sortens analys har också tidigare använts på tidningsartiklar, politiska tal, 
annonser (Fairclough 1992) och apotekets informationsbroschyr (Ledin 1997). Hellbergs analys 
gäller vad han själv benämner som preskriptiva myndighetstexter. Kursplanerna talar ju om för 
läsaren vad denne bör göra. Dessutom har dessa texter mandat att göra det, med hjälp av 
lagstöd.  

Min analys bygger nu vidare på Hellbergs analys. Genom att välja en ny sorts texter som inte 
tidigare har använts i den här sortens analys hoppas jag på att kunna visa att analysmetoden är 
applicerbar på fler sorters texter. Mig veterligen har ingen tidigare testat den här analysmetoden 
på webbtexter. Som jag tidigare diskuterat är dock syftet med de aktuella webbtexterna 
mångbottnat. Å ena sidan syftar de till att vara röst åt, och informera om Svenska kyrkan. Å 
andra sidan syftar de till att övertyga läsaren om Svenska kyrkans budskap. Dessutom är det 
möjligt att, ur en viss aspekt, benämna även dessa webbtexter som preskriptiva. De har 
visserligen inget lagstöd för att tala om för människor hur de bör göra. Men Svenska kyrkan har 
delvis en herdefunktion för sina medlemmar och de människor som ansluter sig till deras tro. 
För dessa människor är det sannolikt att de analyserade webbtexterna har en preskriptiv 
funktion och därmed har rätt att tala om för dessa läsare hur de bör göra eller tänka.  
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3. Resultat och diskussion 

Här kommer jag att redovisa resultatet av min undersökning. Först kommer jag att redovisa 
beläggen för mina analyskategorier. Detta kommer jag att redovisa i tabellform. Därefter 
kommer jag att diskutera hur dessa resultat kan tolkas utifrån mina frågeställningar. Jag kommer 
således att fokusera diskussionen på vilka konflikter som finns i texterna, vilka ståndpunkter 
Ego (Svenska kyrkan) har och vilka ståndpunkter Den andra har.  

Jag kommer att gå igenom resultat och diskussion för en analyskategori i taget. 

 

3.1 Motsättande satser 
I tabellen nedan redovisar jag förekomsten av motsättande satser i de analyserade webbtexterna. 
Därefter kommer jag att diskutera hur resultatet kan tolkas utifrån min analysmetod. 

 

Tabell 1. Resultat för motsättande satser 

TEXT MEN UTAN ÄNDÅ DOCK 

Kristen tro     

Förlåtelsen som gåva 5  1  

Skapades jorden på sju 
dagar? 

2 1   

Undervisning 2    

Historik 1    

Om Bibeln 1   1 

Bön är hjärtats samtal 5    

Böner mitt i livet 1    

Sammanlagt 17 1 1 1 
 
 

 

Det finns sammanlagt 17 förekomster av adversativt men i de analyserade webbtexterna. Flest 
men finns i texterna ”Förlåtelsen som gåva” och ”Bön är hjärtats samtal”. I dessa texter finns 
fem förekomster i vardera texten. I texten ”Kristen tro” finns inga men och inga motsättande 
satser över huvud taget.  

I övrigt finns det en förekomst vardera av de adversativa utan, ändå och dock.  
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Nedan kommer jag att gå igenom exempel på motsättande satser från några av de analyserade 
webbtexterna. 

 

3.1.1 Exempel på motsättande satser i texterna 

När det förekommer adversativt men, finns det alltså en motsättning mellan det första och det 
andra ledet i samordningen. Närmare bestämt är det andra ledet en motsättning mot det första 
ledet. Det andra ledet anger Egos inlägg, medan det första ledet anger Den andras inlägg. Så är 
fallet i följande exempel från texten ”Förlåtelsen som gåva” (jag har markerat adversativt men 
med kursivt):  

Vi misslyckas ibland och då förlorar vi lätt vår självkänsla och vårt människovärde. Men Jesus 
betonade alltid att Guds kärlek är större än våra misslyckanden.  

I detta exempel är det alltså Den andras röst som säger den första meningen och Ego som yttrar 
den andra meningen. Ego är här någon som dels lyfter fram vad Jesus egentligen sa, dvs. Ego är 
den som vet hur det egentligen ligger till med tolkningen av Jesus budskap. Dels är Ego i detta 
exempel någon som argumenterar emot att vi skulle behöva förlora vår självkänsla och 
människovärde på grund av att vi har misslyckats med någonting.  

Den andra menar att det är lätt hänt att man förlorar sin självkänsla och sitt människovärde om 
man misslyckas med något. Ego erkänner att Den andras yttrande har ett visst berättigande och 
konfrontationen är att anse som respektfull. Konflikten i detta exempel handlar således om 
huruvida vi ska förlora vår självkänsla och vårt människovärde när vi misslyckas, eller om vi 
ska förlita oss på guds kärlek även när vi misslyckats med något.  

Intressant i detta exempel är att Den andra är ett vi (Vi misslyckas ibland…), som skulle kunna 
tolkas som vi människor, vi kristna eller det vi som utgörs av Svenska kyrkan och jag som läser 
texten tillsammans.  

I följande avsnitt ur samma text finns det en hög grad av polyfoni och framförallt många 
motsättande satser. Det finns även exempel på motiverade satser och påbudssatser, men dessa 
kommer jag inte att diskutera här (jag har markerat adversativa men och ändå med kursivt i 
exemplet): 

Vi behöver inte leva kvar i skulden. Vi får förlåtelse. Förlåtelse har därför en central plats i 
kristen teologi, det vill säga i den kristna läran om Gud.  

Inte känna skuld  

Men betoningen av försoning och förlåtelse har ibland lett till att synden och skulden har fått 
en allt för framträdande plats. Under vissa tider i historien tycks kristna ha känt skuld över 
nästan allt som hör till livet. Men livet är en gåva av Gud och mänskligt liv är mångfacetterat 
och komplicerat. Det är inte alltid möjligt att veta vad som är rätt och fel och gott och ont. Vi 
måste försöka leva ändå. 

När det gäller den första förekomsten av men i exemplet ovan, är det inte helt enkelt att uttyda 
vad Den andra egentligen säger. Detta beror på att satsen som inleds med ett adversativt men 
(Men betoningen av försoning och förlåtelse…) föregås av en rubrik (Inte känna skuld). Min 
tolkning är att Den andra yttrar det som står från och med Vi behöver inte leva kvar i skulden till 
och med underrubriken Inte känna skuld. Här är alltså Den andra någon som för fram vad som 
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verkar vara en vanlig missuppfattning om kristendomen (enligt Ego), nämligen att skuld och 
försoning skulle ha en stor plats inom kristendomen. Egos yttrande säger emot denna 
missuppfattning och talar om att betoningen av försoning och förlåtelse har lett till att synd och 
skuld har fått en alltför framträdande plats.  

I meningen därefter hörs åter Den andras röst. Den säger: Under vissa tider i historien tycks 
kristna ha känt skuld över nästan allt som hör till livet. Här hörs Den andras röst yttra en vanlig 
uppfattning om kristendomen, nämligen att så mycket handlar om skuld. Återigen säger Egos 
yttrande emot Den andras uppfattning om hur kristna ska känna. Ego talar om att livet är en 
gåva av gud och att det inte är så lätt att leva och försöka avgöra vad som är rätt eller fel. Jag 
tolkar det som att Egos röst har en nästintill tröstande ton i detta exempel. Den andra pratar om 
att vi inte behöver känna skuld. Ego kontrar med att tona ner vikten av skuld och förlåtelse. Den 
andra kontrar då med att säga att det verkar som att kristna genom historien verkar ha känt skuld 
för precis allting. Då hörs återigen Egos tröstande stämma säga att livet är en gåva från gud och 
det är inte så lätt för oss människor att leva.  

Konflikten i ovanstående exempel handlar alltså om hur stor vikt man ska fästa vid skuld och 
förlåtelse. Den andra anser att förlåtelse är centralt inom kristendomen. Ego vill tona ner detta 
och anser att det är mänskligt att fela.  

I texten ”Undervisning” finns följande exempel på motsättande satser (jag har markerat 
adversativa men i exemplet nedan med kursivt): 

I Svenska kyrkan finns plats för barnen i grupper där det finns tid och möjlighet att ställa 
frågor och prata allvar, men också att leka och ha roligt tillsammans. Både före och efter 
konfirmationen finns möjlighet att som ung i kyrkan ha en plats och prata om det som känns 
viktigt. När man som ung börjar ställa de stora frågorna finns det någon som lyssnar och ger 
respons. Men också ett utrymmer [sic] för var och en där man bara får vara sig själv och 
umgås. 

I avsnittet ovan avhandlas vad barn kan göra inom ramen för Svenska kyrkans undervisning. I 
de motsättande satser som förekommer i detta exempel framför Den andra en mer allvarlig syn 
på undervisning, där undervisning innefattar att ställa (stora) frågor och diskutera allvarliga 
saker. I båda fallen ovan kontrar då Ego med en annan syn på vad undervisning inom Svenska 
kyrkan kan innebära. Ego har en något mer lättsam syn på undervisning, då det kan handla om 
att leka, ha roligt, umgås och bara vara sig själv. Egos syn på undervisning är i dessa fall klart 
mindre traditionell än Den andras. Att ha roligt och bara vara sig själv är inte självklara 
ingredienser i en traditionell undervisningssituation. Egos röst har i detta exempel ett mer 
lättsamt budskap. 

Konflikten i exemplet ovan handlar således om vad som ska ingå i den undervisning som 
bedrivs i Svenska kyrkans regi. Det finns en motsättning mellan Ego och Den andra, men det är 
samtidigt ett exempel på vad Hellberg kallar för en respektfull konfrontation. Ego håller inte 
med Den andra, men erkänner att Den andras yttrande har ett visst berättigande. 

I texten ”Om Bibeln” finns ett exempel på ett adversativt dock i följande avsnitt (jag har 
markerat dock med kursivt i exemplet): 

I Bibeln påbjuds handlingar som idag framstår som mycket främmande . Det gäller inte minst 
synen på kvinnor. Det hindrar dock inte att vi med hjälp av Bibelns många olika röster kan få 
hjälp att förstå våra egna liv och vår uppgift och mening i tillvaron.  
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Detta dock är tydligt adversativt (och inte koncessivt) och därför anger satsen med dock Egos 
inlägg. Den andra framför alltså uppfattningen att Bibeln påbjuder handlingar som idag känns 
främmande, samt har en främmande kvinnosyn. Ego kontrar då med att säga att detta inte 
behöver utgöra ett hinder för att dagens människor kan förstå sig på svåra livsfrågor med hjälp 
av Bibeln. Egos inlägg är ett försvar av Bibeln. Ego erkänner att det finns en annan uppfattning, 
men vidhåller att Bibeln trots detta är användbar.  

Konfrontationen i exemplet ovan är vad Hellberg kallar för en respektfull konfrontation. Ego 
erkänner att Den andras yttrande har ett visst berättigande, vilket innebär att Ego medger att 
Bibeln till viss del kan ses som gammeldags, bland annat när det gäller beskrivningen av 
kvinnor. Konflikten i detta exempel handlar om att Ego menar att Bibeln ändå är användbar som 
vägledning genom livet, vilket Den andra inte håller med om. 

 

3.2 Negerade satser 
I tabellen nedan redovisar jag förekomsten av negerade satser i de analyserade webbtexterna. 
Därefter kommer jag att diskutera hur resultatet kan tolkas utifrån min analysmetod.  

 

Tabell 2. Resultat för negerade satser 

TEXT INTE 

Kristen tro 1 

Förlåtelsen som 
gåva 

5 

Skapades jorden på 
sju dagar? 

1 

Undervisning 2 

Historik 1 

Om Bibeln 4 

Bön är hjärtats 
samtal 

3 

Böner mitt i livet 3 

Sammanlagt 20 

 

 

Samtliga av de analyserade webbtexterna har negerade satser. ”Förlåtelsen som gåva” och ”Om 
Bibeln” har flest förekomster (fem respektive fyra), medan ”Kristen tro”, ”Skapades jorden på 
sju dagar?” och ”Historik” har minst förekomster (en i vardera texten). 



 

 18 

De satser som negeras med inte räknas som Egos yttrande, medan den icke-negerade 
motsvarigheten tolkas som Den andras röst. I negerade satser redovisas konfrontationen öppet 
och behöver inte alltid ses som respektfull. 

 

3.2.1 Exempel på negerade satser i texterna 

I texten ”Kristen tro” finns följande exempel på negerad sats (jag har markerat inte med 
kursivt): 

Bönen är den vanligaste vägen till tro. Man behöver inte tro för att be. Hjärtats uppriktighet 
och längtan är betydelsefullt för bönen. 

Detta citat återfinns under en mellanrubrik som heter Bönen viktig. Ego säger alltså här att man 
inte behöver tro (på gud) för att be. Det som Den andra säger i detta exempel är den icke-
negerade motsvarigheten till detta, det vill säga att man behöver vara troende för att be. Ego 
dementerar således vad som tycks vara en missuppfattning om vilka människor som kan ägna 
sig åt bön.  

Konflikten i det här exemplet handlar således om vilka som kan be. Det är här en öppen 
konfrontation mellan Ego och Den andra. Jag bedömer inte att konfrontationen är speciellt 
hetsig, men kan inte heller säga att den är helt respektfull. Jag tycker dock att det är svårt att 
avgöra huruvida konfrontationen ska ses som respektfull eller inte i det här exemplet. 

I texten ”Förlåtelsen som gåva” finns flera negerade satser. Nedan följer tre exempel (jag har 
markerat inte med kursivt): 

Vi behöver inte leva kvar i skulden. 

Det är inte alltid möjligt att vet vad som är rätt eller fel och gott och ont. 

Vi behöver inte känna skuld över att vara människor.  

Här yttrar alltså Ego de negerade satserna medan Den andra yttrar de icke-negerade 
motsvarigheterna. Den andra säger således att vi behöver leva kvar i skulden, att det alltid är 
möjligt att veta vad som är rätt och fel och gott och ont, samt att vi behöver känna skuld över att 
vara människor. Den andras yttranden i dessa exempel sätter stor press på de människor som 
lyssnar. Det första exemplet ovan föregås av några meningar som handlar om att människor 
ibland misslyckas och då lätt kan tappa sin självkänsla och sitt människovärde. Den andra säger 
då att vi ska leva i skuld när vi har misslyckats. I nästa exempel säger Den andra också att vi 
borde veta vad som är rätt och fel och gott och ont. Det här är sådana frågor som jag antar att de 
flesta människor brottas med i sina liv och säkert upplever de flesta att det emellanåt är svårt att 
göra rätt. Återigen har Egos röst en tröstande ton. För människor som brottas med problem 
kring vad som är rätt och fel, eller tycker sig ha tappat sin självkänsla efter ett misslyckande är 
det tröstande att få höra att han eller hon inte behöver leva kvar i sina skuldkänslor och att det 
faktiskt inte alltid är möjligt att veta vad som är rätt eller fel.  

Konflikten i exemplen ovan handlar om skuldkänslor och att vi människor gör fel ibland. 
Konfrontationen mellan Ego och Den andra redovisas öppet och är inte att anse som respektfull. 
Ego uttalar sig mycket säkert och nästintill skarpt mot Den andra. Den andra påstår något som 
Ego vet är felaktigt och Ego tar upp detta i texten för att klargöra felaktigheten. Kristendomen 
kopplas ibland samman med att tala mycket om synd och skuld och hur man ska bli fri från 
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detta (jag tänker då exempelvis på tron på skärselden samt handeln med avlatsbrev under 
medeltiden). Här verkar det alltså viktigt för Ego att markera att Ego inte sympatiserar med 
denna betoning av synd och skuld. Ego är betydligt mer vänlig och mindre dömande än Den 
andra. I ”Förlåtelsen som gåva” talar Ego istället om att det är gud som har skapat oss 
människor till de vi är och att vi inte ska behöva känna skuld för att vi inte är mer perfekta än vi 
är (se citat nedan där jag har markerat inte med kursivt): 

Men livet är en gåva av Gud och mänskligt liv är mångfacetterat och komplicerat. Det är inte 
alltid möjligt att veta vad som är rätt och fel och gott och ont. Vi måste försöka leva ändå – så 
gott vi kan. Vi behöver inte känna skuld över att vara människor. Det är ju till sådana vi har 
skapats. 

 

3.3 Påbudssatser 
I tabellen nedan redovisar jag förekomsten av påbudssatser i de analyserade webbtexterna. 
Därefter kommer jag att diskutera hur resultatet kan tolkas utifrån min analysmetod. 

 

Tabell 3. Resultat för påbudssatser 

TEXT MÅSTE 

Kristen tro  

Förlåtelsen som 
gåva 

1 

Skapades jorden på 
sju dagar? 

1 

Undervisning  

Historik  

Om Bibeln 1 

Bön är hjärtats 
samtal 

 

Böner mitt i livet  

Sammanlagt 3 

 

 

Det finns inte många påbudssatser i de analyserade webbtexterna, sammanlagt tre stycken. I de 
som finns markeras i samtliga fall påbudet med det deontiska hjälpverbet måste. Här tolkas 
påbudet som Egos röst och Den andras röst hörs som ett tänkt ifrågasättande av Egos påbud. 
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3.3.1 Exempel på påbudssatser i texterna 

Ett av dessa påbud har jag redan haft som exempel tidigare, under rubriken Negerade satser. Det 
kommer från texten ”Förlåtelsens om gåva” och lyder som följer (jag har markerat måste med 
kursivt): 

Men livet är en gåva av Gud och mänskligt liv är mångfacetterat och komplicerat. Det är inte 
alltid möjligt att veta vad som är rätt och fel och gott och ont. Vi måste försöka leva ändå – så 
gott vi kan. Vi behöver inte känna skuld över att vara människor. Det är ju till sådana vi har 
skapats. 

I exemplet ovan hävdar Den andra att vi människor inte behöver fortsätta leva när vi har gjort 
fel och känner skuld. Den andra menar således att vi kan ge upp. Konflikten mellan Ego och 
Den andra handlar alltså om hur vi ska hantera situationer när vi har gjort fel och lider av 
skuldkänslor. Ego säger att vi människor inte ska ge upp även om livet är svårt ibland. Vi måste 
försöka leva ändå. 

Enligt Martin & White (2005:110-111) öppnar den här typen av påbud för dialog, genom att 
talaren visar sig som subjektiv i sin bedömning. Detta kan jämföras med om satsen hade 
framförts i imperativ, vilket i så fall hade gett en mer odiskutabel uppmaning från Ego. Påbudet 
hade således varit starkare om det hade framförts i imperativ, men jag ser fortfarande påbudet 
som starkt.  

Det är också intressant att notera att påbudet riktas mot ett vi (Vi måste försöka leva ändå…). 
Min tolkning är att Egos yttrande, det vill säga påbudet, är riktat till läsaren eller till alla 
människor. Detta gör att påbudet blir mindre distanserande än om det hade riktats till ett du. 
Genom att rikta påbudet till ett vi, innefattas ju även Ego av påbudet. Ego anser sig visserligen i 
det här exemplet ha rätten att tala om för människor vad de måste göra och kan därmed sägas 
vara lite auktoritär. Men genom att samtidigt låta sig själv omfattas av påbudet blir Ego återigen 
lite mer jämställd med alla andra människor. 

De andra två exemplen på påbudssatser handlar båda om Bibeln. Det första exemplet återfinns i 
texten ”Skapades jorden på sju dagar?” (jag har markerat måste med kursivt i båda exemplen 
nedan):  

Vissa väljer att tro att jorden skapades på sju dagar. Men de flesta menar att Bibelns 
berättelser ska uppfattas bildligt, att de måste tolkas för att bli begripliga. 

Det andra exemplet återfinns i texten ”Om Bibeln”: 

Texterna måste därför alltid tolkas. Vi behöver fråga: Vem skrev och varför? Vad var 
budskapet och poängen då? Och i vilken grad är den poängen giltig för oss idag, i vår tid och 
vårt samhälle? 

Egos yttrande i båda dessa satser talar om att Bibeln måste tolkas för att kunna användas. 
Tolkningen ska göras utifrån de frågor som Ego anger i det andra exemplet. Den andra säger 
således motsatsen, att Bibeln inte måste tolkas på det sätt som Ego säger. Möjligen menar Den 
andra till och med att Bibeln inte behöver tolkas alls för att kunna användas, att det som står i 
Bibeln är sant och ska efterföljas precis som det står. Detta innebär i så fall att Den andra 
förespråkar en bokstavstrogen tolkning av Bibeln.  

Konflikten mellan Ego och Den andra handlar här om hur man ska amvända Bibeln. Ego är i 
övrigt mycket återhållsam med påbudssatser och två av totalt tre påbud, i sammanlagt åtta 
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webbtexter handlar om hur Bibeln ska tolkas. Det verkar således som att det är av mycket stor 
vikt för Ego att framhålla vikten av att tolka Bibeln (på rätt sätt). Egos röst är mycket bestämd 
och nästintill skarp i dessa exempel. En orsak till Egos bestämdhet kan vara att Den andra inte 
är beredd att acceptera Egos ståndpunkt (jämför med motiverade satser). 

 

3.4 Motiverade satser 
I tabellen nedan redovisar jag förekomsten av motiverade satser i de analyserade webbtexterna. 
Därefter kommer jag att diskutera hur resultatet kan tolkas utifrån min analysmetod.  

  

Tabell 4. Resultat för motiverade satser 

TEXT DÄRFÖR FÖR ATT EFTERSOM 

Kristen tro 1   

Förlåtelsen som 
gåva 

2   

Skapades jorden på 
sju dagar? 

 1  

Undervisning 1   

Historik 1  1 

Om Bibeln 5   

Bön är hjärtats 
samtal 

1   

Böner mitt i livet    

Sammanlagt 11 1 1 

 

 

Den vanligaste sortens motiverade sats är satser med därför. Det finns sammanlagt elva sådana 
satser. Den text som innehåller flest motiverade satser är ”Om Bibeln”, där det finns fem 
stycken. En text har inga motiverade satser alls och resterande texter har en eller två 
förekomster.  

När det gäller motiverade satser yttrar Ego den motiverade satsen, medan Den andra hörs som 
en tänkt ifrågasättande röst. Ifrågasättandet ses dock som svagare än vid påbudssatser, eftersom 
Den andra är beredd att acceptera beskrivningen om den motiveras. 
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3.4.1 Exempel på motiverade satser i texterna 

I texten ”Historik” finns följande exempel på motiverad sats (jag har markerat därför med 
kursivt): 

Reformationen innebar stora förändringar i kyrkans liv, inte minst i sättet att fira gudstjänst. 
Med inspiration från reformatorn Martin Luther i Tyskland bestämde man att gudstjänsterna 
skulle firas på folkets språk i stället för latin. Därför såg man också till att Bibeln översattes 
till svenska.  

Ego motiverar här varför Bibeln och gudstjänsterna översattes till svenska, med hänvisning till 
reformationen. Den andra hörs som en röst som ifrågasätter att Bibeln skulle översättas till 
svenska. Konflikten handlar här om huruvida Bibeln bör översättas till folkspråk. Den andras 
ifrågasättande är dock inte särskilt starkt. Och konfrontationen och Egos svar blir således inte 
heller särskilt starka. Ego motiverar sin ståndpunkt och sen är det inte mer med det. En 
påbudssats i det här exemplet hade skapat en betydligt skarpare konfrontation. Motsvarande 
påbudssats hade i så fall kunnat lyda: Bibeln måste översättas till svenska. Med tanke på att den 
diskussion som här förs mellan Ego och Den andra var betydligt mer aktuell för cirka 
femhundra år sedan (när reformationen ägde rum), är det inte konstigt att det här räcker med en 
relativt mild motivering från Egos sida för att bemöta Den andra. Mig veterligen finns det inte 
några starka samhällsröster idag som propagerar särskilt högljutt för att Bibeln endast borde 
finnas på exempelvis latin eller grekiska. Därför kan man nästan säga att Den andra i det här 
exemplet är ett månghundraårigt spöke, en röst från en annan tid då den här diskussionen var 
högaktuell och brännande. Men någon form av aktualitet har antagligen diskussionen 
fortfarande idag eftersom Ego ändå tar upp diskussionen och släpper in Den andra i texten. 

I texten ”Skapades jorden på sju dagar?” handlar diskussionen mellan Ego och Den andra 
återigen om hur man ska tolka Bibeln. Här finns följande exempel på motiverad sats (jag har 
markerat för att med kursivt): 

Skapelseberättelserna i Första Mosebokens första och andra kapitel beskriver ett skeende av 
utveckling på jorden, berättat utifrån bilden av en vecka, för att det skulle bli begripligt. 

Ego motiverar för Den andra varför skapelseberättelserna i första moseboken beskriver att 
jorden skapades på en vecka. Egos motivering handlar om att detta gjordes för att göra 
skapelseförloppet begripligt för människor. Den andra ifrågasätter detta.  

Konflikten handlar således om varför skapelseberättelserna skildrar skapelsen som ett förlopp 
som endast tog en vecka. Liksom i diskussionen om påbudssatser ovan kan man här tänka sig att 
Den andras röst tillhör någon som tror att skapelseberättelserna utspelas under en veckas tid. 
Den andra förespråkar en bokstavstrogen tolkning av Bibeln och menar att jorden faktiskt 
skapades på sju dagar. I detta exempel är ifrågasättandet dock inte lika starkt som i de ovan 
diskuterade påbudssatserna. Här är Den andra istället benägen att acceptera den motivering som 
ges av Ego. Konfrontationen är därför inte lika skarp här. 

Även i texten ”Om Bibeln” diskuterar Ego och Den andra hur det som står i Bibeln ska tolkas 
och användas. Här finns följande motiverade satser (jag har markerat därför med kursivt): 

De olika texterna har nedtecknats under en period på ungefär tusen år. Räknar man med den 
tid som berättelserna före nedtecknandet förmedlades som muntliga berättelser får vi lägga till 
ytterligare tusen år. Bibeln har alltså många författare och texterna speglar olika världsbilder, 
kulturer och trosföreställningar. I Bibeln finns därför lika stora skillnader i världsbild och 
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verklighetsuppfattning som när vi idag förklarar till exempel åska eller graviditet eller någon 
sjukdom jämfört med hur sådant förklarades och förstods på vikingatiden/…/Texterna måste 
därför alltid tolkas. 

Vad vi möter genom de olika texterna är människors försök att förstå meningen med tillvaron, 
vad det är att vara människa och vem Gud är? Dessa frågor delar vi i vår tid med de människor 
som formulerade de bibliska texterna för länge sedan. Annat skiljer oss åt. Tolkningsprocessen 
är därför inte enkel. 

I det första exemplet ovan förklarar Ego för Den andra dels varför Bibeln innehåller så 
varierande ståndpunkter och dels varför Bibeln måste tolkas för att vara användbar idag. Egos 
motivering handlar om att Bibeln författats under en period av tusen år och av många olika 
författare.  

Konflikterna i exemplen ovan handlar dels om huruvida Bibeln är motsägelsefull eller inte och 
dels om huruvida Bibeln behöver tolkas för att vara användbar eller inte. Konflikten handlar 
dessutom om huruvida det är enkelt att tolka Bibeln eller inte. Motiverade satser innebär en 
mindre skarp konfrontation än exempelvis påbudssatser. Jag uppfattar därför konfrontationen i 
dessa exempel som ganska mild. Ego förklarar för Den andra att Bibeln är motsägelsefull och 
Den andra är beredd att godta denna förklaring.  

Men det räcker uppenbarligen inte med några motiverade satser, utan Ego säger också ifrån på 
skarpen till Den andra i och med påbudssatsen som kommer sist i det första exemplet (se 
diskussion om detta ovan, under rubriken Exempel på påbudssatser). Den andras ifrågasättande 
i de motiverade satserna är inte lika starkt som vid påbudssatsen i slutet på det första exemplet. 
Detta tyder på att Den andra är beredd att acceptera det faktum att Bibeln innehåller många 
varierande ståndpunkter på grund av att den har författats under en så lång tid och av så många 
olika författare. Den andra kan också acceptera att Bibeln inte är lätt att tolka. Däremot är Den 
andra inte i samma utsträckning beredd att acceptera att detta betyder att Bibeln måste tolkas 
såsom Ego menar. Därav påbudssatsen i slutet. 

Liksom i de andra exemplen som handlar om bibeltolkning, är Den andra här en röst som tror på 
en mer bokstavstrogen läsning av Bibeln. 

Det sista exemplet på motiverade satser i texten ”Om Bibeln” ser ut så här (jag har markerat 
därför med kursivt): 

För att försäkra oss om att tolkningen inte bara blir en spegel av oss själva och våra egna 
uppfattningar behöver vi alltid ställa vår tolkning i dialog med andra. En kristen läsning av 
Bibeln är därför att också läsa tillsammans med andra. Därför förekommer bibelläsning 
nästan alltid i den kristna gudstjänsten. Vad vi söker är hur texterna kan användas för att ge 
mening och tydning av livet nu. 

Här säger Ego att en kristen läsning av Bibeln innebär att man läser den och diskuterar den 
tillsammans med andra människor. Ego motiverar detta med att det annars finns en risk för att 
läsningen bara speglar individen och dennes uppfattningar. Den andra menar i detta exempel att 
man inte behöver läsa Bibeln och diskutera den tillsammans med andra människor. Ego talar 
också om att det alltid förekommer Bibelläsning i kristna gudstjänster, vilket Den andra inte 
håller med om.  

Konflikten handlar om hur en riktig kristen läsning av Bibeln går till.  Den andras ifrågasättande 
är inte så starkt, men i och med att Ego tar upp diskussionen är det ändå ett befintligt 
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ifrågasättande. Det räcker dock med att Ego helt enkelt talar om att en riktig kristen läsning av 
Bibeln faktiskt görs tillsammans med andra och att gemensam Bibelläsning nästan alltid ingår i 
kristna gudstjänster. Den andra är antagligen beredd att acceptera Egos beskrivning eller 
motivering. 
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4. Sammanfattning och 
avslutande diskussion 

Här kommer jag att börja med att sammanfatta min uppsats. Därefter kommer jag att diskutera 
mina resultat. Dels kommer jag att fokusera denna diskussion på huruvida det går att dra några 
generella slutsatser utifrån dessa. Dels kommer jag att fokusera på hur man skulle kunna bygga 
vidare på denna undersökning med vidare forskning.  

 

4.1 Sammanfattning 
I den här uppsatsen har jag undersökt konflikter i Svenska kyrkans webbtexter. Mitt syfte har 
varit att ta reda på vilka konflikter som finns i texterna och vad dessa konflikter handlar om, 
samt vilka ståndpunkter de olika rösterna intar.  

Jag utgår från dialogism som teoretiskt ramverk. Det innebär dels att jag menar att alla texter 
förhåller sig till andra texter, dels att jag menar att alla människor hela tiden förhåller sig till 
andra människor när de definierar sig själva. I den här uppsatsen har jag använt begreppet Den 
andra som benämning på andra röster som syns i en text. Den andra kan vara en person, men 
skulle lika gärna kunna vara en organisation, en åsikt eller en hel uppsättning åsikter (en 
diskurs). Motsatsen till Den andra i min undersökning är den röst som tillhör texternas 
avsändare, det vill säga Svenska kyrkan som organisation. Denna röst har jag kallat för Ego. 

Den analysmetod jag har använt har jag hämtat från Staffan Hellberg, som har använt metoden 
för att undersöka konflikter i grundskolans kursplaner i svenska. Metoden har influerats av 
Bachtins analyser av röster i skönlitterära texter. Metoden går ut på att identifiera vissa ord i 
texterna som indikerar Den andras röst i texten. De ord jag har sökt efter i texterna visar att det 
finns en motsättning mellan Ego och Den andra i de meningar där orden förekommer. 

Jag har klassificerat mitt resultat i fyra kategorier som visar på olika sorters konflikter i de 
analyserade webbtexterna. Mina analyskategorier har jag kallat för motsättande satser, negerade 
satser, motiverade satser och påbudssatser.  

Resultatet av min analys visar att det finns flera konflikter i Svenska kyrkans webbtexter. Det 
finns dock skillnader mellan de olika texterna. I texten ”Kristen tro” finns ytterst få exempel på 
konflikter, endast två stycken. Medan texten ”Förlåtelsen som gåva” innehåller många exempel 
på konflikter, sammanlagt tretton förekomster.  

De konflikter som jag har identifierat handlar om flera olika saker. Några av konflikterna 
återkommer i de olika texterna. I denna sammanfattning tänkte jag nu gå igenom de konflikter 
som jag har identifierat. Vad handlar dessa konflikter om och vilken är Svenska kyrkans 
ståndpunkt i konflikten? 
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En konflikt som återkommer i två texter är den konflikt som handlar om hur Bibeln ska 
användas. Jag tolkar det som att denna konflikt därmed är viktig för Svenska kyrkan. Konflikten 
handlar om huruvida man ska göra en bokstavstrogen tolkning av det som står i Bibeln och i så 
fall följa det som står däri utan att ifrågasätta, eller om man ska tolka det som står i Bibeln 
utifrån vetskapen om att den skrevs ner för länge sen och därför delvis speglar en gammeldags 
världsbild. I den här konflikten står Ego för den senare ståndpunkten. Den andra argumenterar 
för en bokstavstrogen läsning av Bibeln. Ego säger dock på ett ställe i en av de analyserade 
texterna att dagens människor ändå kan få hjälp att förstå svåra livsfrågor med hjälp av Bibeln.  

Det är mycket viktigt för Ego att klargöra att Ego inte förespråkar en bokstavstrogen läsning av 
Bibeln. I de texter som jag har analyserat i denna undersökning tar detta klargörande större plats 
än klargörandet om att Bibeln är en mycket användbar bok. Dessutom är konflikterna som 
handlar om huruvida Bibeln ska tolkas eller bokstavsläsas betydligt skarpare och mindre 
respektfulla än den konflikt som handlar om huruvida man kan ha nytta av Bibeln eller inte. Två 
av texternas tre påbudssatser handlar om att Ego talar om för Den andra att Bibeltexterna måste 
tolkas. I den konflikt som handlar om huruvida Bibeln över huvud taget är användbar, använder 
Ego en motsättande sats med ett adversativt dock. Konfrontationen är i det exemplet respektfull. 
En möjlig förklaring till detta kan vara att Ego upplever klargörandet av Bibelns användbarhet 
som självklart och därmed inte behöver lägga så stor tyngd vid att argumentera för denna 
ståndpunkt. 

En annan konflikt som också ges relativt mycket utrymme handlar om hur stor vikt man ska 
lägga vid skuld och förlåtelse. I denna konflikt betonar Den andra att människor kan få 
förlåtelse om de gör fel. Egos ståndpunkt är att Den andra lägger för stor vikt vid skuld och 
förlåtelse. Ego vill istället betona att kärleken är större än skulden och att gud har skapat oss 
människor till de vi är. Därför menar Ego att vi inte kan hjälpa att vi inte är helt perfekta och 
därmed begår misstag emellanåt. Här betonar Ego också att det faktiskt inte alltid är möjligt att 
veta vad som är rätt och fel. Den andra hävdar att det visst är möjligt. Konfrontationen mellan 
Ego och Den andra i den här konflikten är ganska skarp och inte alltid respektfull. Egos röst 
hörs som tröstande och vänskaplig, medan Den andras röst är mer hård och krävande.  

En tredje konflikt som finns i texterna handlar om vad barn och unga ska göra när de deltar i 
undervisning i Svenska kyrkans regi. I den här konflikten hävdar Ego att undervisning handlar 
om att leka, ha roligt, umgås och bara vara sig själv. Den andra hävdar att undervisning handlar 
om allvarligare saker, såsom att ställa stora frågor och diskutera allvarliga saker. Liksom i 
konflikten om skuld, som jag diskuterat ovan, är Egos röst här betydligt mer vänskaplig än Den 
andras. Här är Ego visserligen inte så tröstande, men ändå mer tilltalande och lättsam att lyssna 
på än Den andra.  

Två konflikter återstår. Dessa har inte getts så stort utrymme i texterna. Den ena konflikten 
handlar om huruvida man behöver vara troende eller inte, för att be. Här hävdar Ego att man 
inte behöver vara troende för att be, medan Den andra hävdar motsatsen. 

Den sista konflikten handlar om huruvida gudstjänster och Bibeln ska läsas på folkspråk eller 
inte. Här hävdar Ego att folkspråk är det rätta och Den andra hävdar motsatsen. Den andras 
ifrågasättande är dock inte särskilt starkt, eftersom det endast krävs en motiverad sats från Egos 
sida för att bemöta ifrågasättandet. Och konfrontationen och Egos svar blir således inte heller 
särskilt starka. Ego motiverar sin ståndpunkt och sen är det inte mer med det.  
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4.2 Avslutande diskussion 
I denna uppsats har jag använt en textanalytisk metod. En uppenbar brist med detta är att denna 
metod endast kan användas för att säga något om texten. Den säger ingenting om kontexten, om 
hur texten producerats eller hur den kommer att användas. Den säger inte heller vilka som 
kommer att använda den eller hur dessa personer kommer att tolka den. För att även kunna säga 
något om kontexten hade det varit lämpligt att komplettera min textanalys med en 
kommunikationsetnografisk undersökning. Jag hade i så fall behövt tillbringa en hel del tid på 
Kyrkokansliet i Uppsala, där webbtexterna produceras. Det hade även varit lämpligt att 
genomföra intervjuer med de personer som arbetar med texternas tillkomst. På så vis hade jag 
kunnat ge en mer heltäckande bild av processen bakom texterna och även kunnat säga något om 
hur avsändaren avser att texterna ska tydas. Detta skulle visserligen innebära att min analys fick 
ett delvis förskjutet fokus, från produktfokus till processfokus. 

För att kunna säga något om hur texternas mottagare upplever texterna, hade jag varit tvungen 
att komma i kontakt med personer från texternas målgrupper. Det skulle i så fall vara lämpligt 
att genomföra intervjuer eller anordna fokusgrupper där dessa personer kunde ge sin syn på 
texterna. Jag ser det som en brist att min metod inte kan säga något om mottagarperspektivet. 
Det känns som en extra stor brist, med tanke på att denna uppsats är ett examensarbete på 
språkkonsultprogrammet och språkkonsulter förväntas gärna anlägga ett mottagarperspektiv. 
Denna uppsats kan dock inte ge några resultat som kan användas för att säga något om 
webbtexternas begriplighet.  

En styrka med den metod jag har använt är att den kan säga något om vilka konflikter som finns 
i de analyserade texterna och vilka ståndpunkter textens olika röster intar. Det är inte helt enkelt 
att se denna typ av röster i en text vid första anblicken. Och jag tror att det är nyttigt för en 
språkkonsult att skaffa sig sådana glasögon som hjälper till att identifiera dessa tecken i texter. 

Mina slutsatser av min undersökning är att två ståndpunkter är extra viktiga för Svenska kyrkan 
att hävda. Dels är det viktigt att markera att Svenska kyrkan inte förespråkar en bokstavstrogen 
tolkning av Bibeln. Dels är det viktigt att markera att Svenska kyrkan inte tycker att man ska 
betona skuld och förlåtelse, utan snarare vill lätta upp denna diskussion genom att hävda att det 
är mänskligt att fela. Mitt materialomfång är något begränsat, varför jag har svårt att säga att 
dessa konflikter verkligen är av stor vikt för organisationen Svenska kyrkan. Men det skulle 
vara mycket intressant att genomföra en större undersökning av samma slag som den jag nu 
gjort på Svenska kyrkans webbtexter. En sådan undersökning skulle i så fall kunna bekräfta 
eller dementera mitt resultat. 

Det ingår inte i den här undersökningens syfte att svara på frågan vem Den andra är i Svenska 
kyrkans webbtexter. Men jag tycker att det skulle vara väldigt intressant att komplettera min 
undersökning med en undersökning som syftar till att undersöka detta. 

I inledningen skrev jag om Svenska kyrkans roll i det svenska samhället idag. Jag beskrev att 
Svenska kyrkan nu samsas med många andra religiösa samfund tillhörande många olika 
religioner. I min hypotes skrev jag också att jag trodde att konflikterna i texterna skulle handla 
om att hävda kristendomen gentemot andra religioner. Men så var inte fallet. De flesta av de 
konflikter jag har identifierat i denna undersökning verkar vara interna kristna konflikter. Det är 
troligt att såväl konflikten om bibeltolkning, som konflikten om skuld är en konflikt som 
Svenska kyrkan har med andra kristna samfund eller personer.  
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När det gäller konflikten som handlar om bibeltolkning är min tolkning att Den andra här är 
andra personer eller organisationer som i likhet med Svenska kyrkan är intresserade av och 
lägger stor vikt vid Bibelns ord och som ägnar sig åt bibeltolkning, det vill säga andra kristna än 
de som tillhör Svenska kyrkan. Den andra tolkar Bibeln på ett annat sätt än Ego (Svenska 
kyrkan). Den andra hävdar att Bibeln inte behöver tolkas alls, att det som står i Bibeln är sant 
och ska efterföljas precis som det står. Det är troligt att Den andra är olika kristna samfund i 
Sverige och i världen som står för en mer bokstavstrogen tolkning av Bibeln, som exempelvis 
menar att jorden skapades på precis sju dagar. Ett exempel är organisationen Answers in 
Genesis (se: www.answersingenesis.org) som gör just en sådan tolkning av Bibeln och 
skapelseberättelserna. 

I Sverige har även pingstkyrkans pastor Åke Green ansetts göra en bokstavstrogen tolkning av 
Bibeln när han, utifrån sin tolkning av Bibeln, uttalat sig negativt om homosexuella (se 
exempelvis DN 2005-06-13).  

Utifrån dessa diskussioner som förekommer i samhället hade det varit mycket intressant att 
genomföra en diskursanalytisk undersökning med syfte att identifiera vilka diskurser de 
identifierade konflikterna står emellan. 

Avslutningsvis vill jag återknyta till det jag skrev om Svenska kyrkans kärnvärden och 
Kommunikationsplattform i inledningen. Kärnvärdena är hopp, närvaro och öppenhet. Mina 
resultat visar att Svenska kyrkans röst i de analyserade webbtexterna är vänskaplig och 
öppensinnad och tröstande (i motsats till Den andra som är mer dömande). Detta motsvarar 
kärnvärdena hopp och öppenhet, som handlar om att Svenska kyrkan vill att alla sorters 
människor ska känna sig välkomna till Svenska kyrkan och att de vill inge människor hopp och 
livslust även när livet ibland är svårt. I Kommunikationsplattformen står också Svenska kyrkans 
kommunikationsvision: ”En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje 
över att tillhöra.” Även detta återspeglas i texterna. Då Svenska kyrkans ståndpunkter hela tiden 
är mer lättsamma och mer tilltalande att lyssna på än Den andras.
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Webbtexter 

Analysmaterial från Svenska kyrkans webbplats 

Böner mitt i livet  

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=258735&ptid=0 

Bön är hjärtats samtal 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=283618&ptid=0 

Förlåtelsen som gåva 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=258728&ptid=0 

Historik 
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http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=262964&ptid=0 

Kristen tro 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=258726 

Kyrkans uppgifter 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=262574&ptid=0 

Om Bibeln 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=258732&ptid=0 

Organisation 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=261737&ptid=0 

Skapades jorden på sju dagar? 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=258731&ptid=0 

Undervisning 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=262958&ptid=0 

 

Andra webbkällor 

www.answersingenesis.org 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/ake-green-vill-ha-meddelarfrihet-1.604892 

Lag om Svenska kyrkan. Finns att hämta på: http://www.notisum.se/RNP/sls/lag/19981591.htm 

Medlemsutveckling 1972-2008. Finns att hämta på: 
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=179810&ptid=0 

Svenska kyrkans kommunikationsplattform. Finns att hämta på: 
http://www.svenskakyrkan.se/medlemsvard/kommunikationsverktyg-2.htm
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