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Abstract  
The ninth of March 2014, the founder of Word of Life Ulf Ekman announced that he had 

decided to convert to the Catholic Church, a church he previously believed was the church of 

the Devil. This study investigates what consequences his decision had on members of two 

congregations in southern Sweden that are connected with Word of Life. The research is 

based on interviews of the congregation´s pastor, youth pastor and four congregation 

members. Ekman has during all his years as the leader of Word of Life been a respected 

leader and role model for the members. Furthermore, Ekman was convinced that he was 

chosen by God to lead this congregation. Previous research have shown that a leader of a 

congregation has a large influence on the members’ faith, but also that the members have a 

large influence on the leadership. According to Stroope, the social network and activities 

within a congregation play a major part of the members’ behavior. The result has been 

analysed using Weber’s definition of a charismatic leader, and Berger’s plausibility structure. 

The result shows that Ekman’s decision had consequences for the congregation, consequences 

that were influenced by the members’ strong belief that the Catholic Church is the big harlot 

and their view of Ekman as a charismatic leader. A large group of members decided to leave 

because of Ekman’s decision.  
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1. Introduktion 

Den nionde mars år 2014 meddelade Livets Ords grundare Ulf Ekman att han och hans fru 

Birgitta hade tagit ett beslut om att konvertera till katolska kyrkan.
1
  Ett år tidigare hade 

Ekman pensionerat sig från sin post som pastor för församlingen, en position han suttit på i 30 

år. Ekman hade under 80- och 90-talet predikat om sin övertygelse att den katolska kyrkan 

inte skulle vara en kristen kyrka utan den stora skökan.
2
 Församlingen såg katoliker som 

människor som hade blivit förledda av Djävulen och medlemmar av en falsk kyrka.
3
 Ekman 

har varit en stark karismatisk ledare, med anhängare som har ansett att han varit utvald av 

Gud att leda församlingen.
4
  

Livets Ord grundades år 1983 i Uppsala. Församlingen fick utstå kritik från media och folk 

utifrån. Livets Ords medlemmar blev utsatta för bland annat sprängattentat, barnen blev 

spottade på och slagna, busschaufförerna släppte inte av dem på deras hållplatser och Ekman 

själv fick stenar kastade in genom glasrutor i sitt bostadshus.
5
 Siewert Öholm som var en 

kristen journalist, Tv-personlighet och debattör kallade Livets Ord för Sveriges spottkopp, då 

mediastormen mot församlingen bidrog till ett genuint hat mot församlingen.
6
 

Församling fick från början fått utstå mycket kritik och skriverier men stod trots allt enade, 

och växte sig ännu större under Ulf Ekmans ledning. Enligt teologen Torsten Löfstedt finns 

det en grundläggande tanke i Livets Ords budskap som bottnar i texter ur Nya Testamentet, att 

kristna befinner sig i en ständig kamp.
7
 Då Ekman meddelade att han skulle konvertera, och 

inte till vilket samfund som helst utan till katolska kyrkan, den kyrkan han varit mest kritisk 

mot, fick det stora konsekvenser för församlingen.
8
   

 

                                                      
1
 Livets Ord. Om Livets Ord. 2014. https://www.livetsord.se/uppsala/om-livets/ (Hämtad 2017-08-13)  

2
 Ekman,Ulf och Birgitta. Den stora upptäckten – Vår väg till katolska kyrkan. Bokförlaget Catholica. 2015, 22 

3
 Ekman, 2015, 27 

4
 Weber, Max. Ekonomi och samhälle – Förståendesociologins grunder 1, Lund: Grahns Boktryckeri. 1983., 

Kornhall, Per. Livets Ord – kontroll och manipulation i Jesu namn. Stockholm: Leopard Förlag. 2010, 15 
5
 Berggren, Lukas. Världen idag. Ulf Ekman om 80-talet. 2013-12-18. http://www.varldenidag.se/nyheter/ulf-

ekman-om-80-talet/cbbmlr!N6VtRYtehW0FvPszIttfig/ (Hämtad 2017-09-11) 
6
 Malmgren, Bengt. Bengts blogg. Livets ord under 1980-talet:  Hela Sveriges spottkopp. Reviderad 2013-12-10. 

https://bengtmalmgren.wordpress.com/2013/12/09/livets-ord-under-1980-talet-hela-sveriges-spottkopp/ (Hämtad 

2017- 09-20) 
7
 Löfstedt, Torsten. Ulf Ekman och auktoritetsfrågan. Institutioner för kulturvetenskap, Linnéuniversitetet, 2014, 

259 
10

Lilja, Josefin; Joakim Lundqvist; Skakiga år som lärt mig mycket. Dagen. 2017-02-10. 

http://www.dagen.se/livsstil/joakim-lundqvist-skakiga-ar-som-lart-mig-mycket-1.923277 
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Forskningen som har gjorts inom ämnet har fokuserat på Ulf Ekman och församlingen i 

Uppsala, den församling som haft Ekman närvarande under tiden då hans personliga syn på 

katolska kyrkan ändrats. Däremot har det inte bedrivits någon forskning på mindre  

församlingar, där medlemmarna fortfarande anser att katolska kyrkan är den stora skökan, 

precis som Ulf Ekman själv predikade för tjugo år sedan.
9
 Den här studien har fokuserat på 

två mindre församlingar i södra Sverige och den ämnar studera vilka konsekvenser Ekmans 

konvertering fick för medlemmar av dessa två församlingar. Vad skulle nu ske med 

medlemmarna när denna karismatiska ledare själv förklarade sina predikningar som felaktiga 

och till och med konverterade till katolska kyrkan? 

Händelsen skapade en nyfikenhet hos mig som blivande religionslärare och jag anser att 

det är ett unikt forskningstillfälle, där påverkan av Ekmans starka ledarskap samt den starka 

religiösa övertygelsen hos församlingen i en extrem situation är väldigt intressant. Jag har valt 

att inte lägga närmare fokus på synen på Livets Ord som sekt eller den kritik som finns mot 

församlingen, då jag anser att det inte är relevant för mitt syfte.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur Ulf Ekmans beslut att konvertera till katolska kyrkan 

påverkade medlemmar i två mindre församlingar i södra Sverige med kopplingar till Livets Ord. 

Fokus i studien kommer att vara på Ekmans tidigare åsikt att den katolska kyrkan är den stora 

skökan och vad det får för konsekvenser för medlemmar i församlingar som fortfarande har 

sådana åsikter. Studien kommer att fokusera på personer som valt att stanna inom sina 

församlingar efter Ekmans konvertering. 

 

 

 

2.1 Frågeställningar  

1. Hur reagerade församlingsmedlemmar på att deras grundare konverterade till katolska 

kyrkan?  

 

2. Vilka konsekvenser fick Ekmans konvertering för medlemmar av mindre församlingar? 

 

3. Hur påverkades församlingsmedlemmarnas egen religiositet av Ekmans konvertering? 
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3. Bakgrund 

3.1 Ulf Ekman 

Ulf Ekman föddes 1950 i Göteborg.
 
Under Ekmans uppväxt ansåg han sig själv vara en 

agnostiker. Då han gick sitt tredje år på gymnasiet ringde en vän en dag och berättade att han 

hade blivit frälst. Ulfs första reaktion var att ta avstånd från honom. Ett tag därefter träffades 

de och efter det mötet upplevde även Ulf att han hade mött Jesus och blivit frälst. Ekman 

flyttade till Uppsala för att utbilda sig, där började han även studera teologi. På en retreat om 

den heliga Anden år 1976 mötte han sin blivande fru Birgitta,
 
en dotter till metodistpastorn 

Sten Nilsson, som skulle få stor betydelse för hans religiösa bana, med bland annat små 

gruppsrörelsen och trosundervisningen.
 
År 1979 prästvigdes Ekman och fick anställning som 

ungdomspastor i Svenska kyrkan. Några år senare reste Ekman till Rhema Bible Training 

center i Tulsa, Oklahoma för att studera den karismatiska väckelsen, på Sten Nilssons 

förfrågan.
 
Det var där han fick en kallelseupplevelse, vilket ledde till att han året därpå (år 

1983) startade församlingen Livets Ord i Uppsala. I Tulsa träffade han även sin blivande 

mentor Lester Sumrall (en pastor, evangelist och missionär) som påverkade Ekman till 

missionsinriktningen i Livets Ord.
10

 Samma år startades även stiftelsen Livet Ord och 

bibelskolan Livets Ords bibelcenter upp. Församlingen startade upp med ett 20-tal 

medlemmar, men medlemsantalet ökade snabbt.
11

 År 1985 startade även Livets Ords kristna 

skola, år 1990 Livets Ords kristna gymnasium och 1994 Livets Ords kristna universitet där 

många av pastorer kopplade till trosrörelsen fick sin teologiska utbildning. Idag har Livets 

Ord ca 3000 medlemmar i församlingen i Uppsala.
12

 Det finns även ett 40-tal (2004) mindre 

församlingar i Sverige som ingår i Trosrörelsens predikantorganisation (TRPO) tillsammans 

med Livets Ord i Uppsala.
13

 Runt om i världen har man dessutom startat bibelskolor och över 

tusen församlingar. Sammanlagt räknar man med ca en halv miljon medlemmar i världen och 

ca sex tusen i Sverige.
 
 

 

3.2 Läran inom Livets Ord 
Livets Ords lära betonar Bibelns auktoritet och ofelbarhet.

 
En viktig del är den personliga 

omvändelsen och frälsningsupplevelsen, samt missionsengagemanget. För att räknas som 

fullvärdig kristen ska man i vuxen ålder döpas och överlämna sig åt Jesus. Ekman säger själv 

                                                      
10

 Ekman, Ulf. Memoarer- de första stegen 1950-1983. Malmö: Livets Ords förlag, 2011, 301, 15, 193, 254, 262  
11

 Gustavsson, Göran. Tro, Samfund och Samhälle – sociologiska perspektiv. Malmö: Team Offset & Media, 

2000, 136  
12

Livets Ord. Om Livets Ord https://www.livetsord.se/uppsala/om-livets/ (Hämtad 2017-08-13) 
13

 Aronson, Torbjörn. Guds eld över Sverige. Uppsala: Livets Ords förlag, 2005, 269 
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att han anser att det finns övernaturliga element i tron, att Gud ingriper genom mirakel och att 

mirakel sker genom bön.
14

 Under gudstjänsterna använder de sig av tungotal och lovsånger 

för att uppfyllas av den heliga Anden.
 
 

Enligt Per Kornhall, en före detta församlingsmedlem, ansåg Ulf Ekman att han var utvald 

av Gud att styra över sin församling.
15

 Då Ekman ansåg att han hade direkt förmedling med 

Gud ansåg han att en demokrati inom församlingen var onödigt, enligt Kornhall. Ekman själv 

svarar på frågan om demokrati bör finnas i en församling med ”jag tror att församlingen är 

levande och dynamisk och att Anden talar till församlingen idag” och han påpekar att det 

måste finnas en demokrati men även ett tydligt ledarskap.
16

  Enligt Kornhall arbetade man 

från början hårt för att särskilja sig från andra svenska kyrkor men att på senare år har 

budskapet mer och mer börjat närma sig andra kyrkor och till och med den katolska läran.
17

 

Han upplevde att man kunde märka katolska influenser i Ekmans predikningar redan i början 

av 2000-talet.   

Under 80-talet och i början av 90-talet har Livets Ord fått negativ uppmärksamhet i media,
 

där man bland annat sektstämplade församlingen.
18

 Enligt media ansåg man i Livets Ord att 

sjukdomar var ett straff för synd, vilket skapade stora debatter.  

 

3.3 Livets ord och katolska kyrka som skökan 
Bibeln beskriver en kvinna som sitter på ett schalakansrött djur som är allierad med Antikrist, 

som refereras till som den stora skökan. I Uppenbarelseboken kap 17-18 beskrivs den stora 

skökan som någon som utger sig för att vara kristen och ska vara modern till alla falska 

religioner.
19

 Bland annat står det att den ska vara känd som Babylonien och vara täckt av 

purpur, ädelstenar, guld och pärlor. Skökan ska regera över kungar och hålla en guldkalk i sin 

hand. Inom vissa karismatiska och lutherska frikyrkor anser man att beskrivningen av den 

stora Skökan stämmer in på den katolska kyrkan och Vatikanen.    

Då Ekman startade Livets Ord på 80-talet hade även han starka fördomar och åsikter om 

den katolska kyrkan. I sin församling predikade han om att den katolska kyrkan var det som 

Bibeln beskriver som den stora skökan. Ekman beskriver själv att han tillsammans med sin 

                                                      
14

 Ekman, Ulf. Hur man vinner över besvikelse och bitterhet. Uppsala: Livets Ords förlag. 1993.s 16, Öholm, 

2008, 22 ,41, 23 
15

Kornhall, 2010, 13, 160  
16

 Öholm, 2008, 93 
17

 Kornhall, 2010, 16 
18

 Gustavsson, 2000, 138 
19

 Bibel 2000, Uppenbarelseboken kap 13-18.   
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församling organiserade ett bönemöte då påven skulle besöka Uppsala,
 
för att be om beskydd 

under påvebesöket.
20

  

Ekman kritiserade bland annat deras Maria-dyrkan och påven som kyrkans överhuvud och 

i hans bok Hur man vinner över besvikelse och bitterhet skriver han att man gör sig skyldig 

till avgudadyrkan om man sätter sin förtröstan till människor.
 
 Människor ska undvika att falla 

för djävulens frestelse och inte söka efter maktpositioner med orena motiv, som en påve, 

skriver Ekman vidare.
21

 Ekman predikade om att det finns två familjer, den ena tillhör Gud 

och den andra Djävulen.
22

 Båda familjerna förökar sig. Djävulens familj förökar sig genom att 

låtsats vara Guds familj och genom att lura människor att dyrka honom. Guds familj lever 

genom den heliga Anden och genom att vandra i hans namn kan man skydda sig från 

Djävulen. Ekman skriver att man kan bli fälld av den Onde om han kommer vid en. Det fanns 

därför en rädsla för att bli påverkad och vilseledd av den katolska kyrkan. Ekman säger att 

dessa åsikter kom från en traditionell åsikt inom den karismatiska rörelsen om katolska 

kyrkan och att det från hans håll byggde på okunskap. Under sina missionsresor började tvivel 

dyka upp hos Ekman där han började ifrågasätta sina åsikter. Han började under sina samtal 

med katoliker under missionsresorna ändra uppfattning om den katolska läran.
23

 Hans 

åsiktsförändring började han med tiden dela med församlingen i Uppsala. Även om Ekman 

under de senare åren tagit avstånd från att katolska kyrkan är skökan, tvivlar han inte på att 

skökan finns eftersom det står i Bibeln.
24

   

 

3.4 Ulf Ekmans utträde ur Livets Ord 

År 2013 pensionerade sig Ekman som pastor för Livets Ord och Joakim Lundqvist blev hans 

ersättare.
25

 Den nionde mars ett år senare meddelade Ulf Ekman och hans fru Birgitta att de 

skulle konvertera till den katolska läran, något som kom som en chock för flera i Uppsala 

församling. Under flera år hade Ekman närmat sig den katolska kyrkan i sin övertygelse.
26

 Så 

här sa Lundqvist om tiden efter den nionde mars 2014. 

 

                                                      
20

 Ekman, 2015, 23, 27, 22 
21

 Ekman, 1993, 14, 22 
22

 Gunnarsson, Kent. Den kristna gnosticismens återkomst – ett studium av Ulf Ekmans teologi. Institutionen för 

religionsvetenskap, Umeå univ. 2004, 84 
23

 Ekman, 2015, 30 
24

 Öholm, 2008, 62 
25

 Lilja, Josefin; Joakim Lundqvist; Skakiga år som lärt mig mycket. Dagen. 2017-02-10. 

http://www.dagen.se/livsstil/joakim-lundqvist-skakiga-ar-som-lart-mig-mycket-1.923277 

(Hämtad  2017-09-07) 
26

 Ekman, 2015, 39 
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En av mina största utmaningar efter Ulfs besked var att församlingen befann sig på så olika platser. 

Eftersom att Ulf inte hade varit så synlig de sista tio åren så hade den yngre generationen ingen 

stark relation till honom och kunde snabbt gå vidare. Medan de äldre, varav många kanske kommit 

hit på grund av honom, behövde mer tid för att fatta. En del lämnade församlingen, det slet i 

hjärtat.
27

  

 

Efter beskedet hade kyrkan kvällsöppet varje dag för att medlemmar skulle kunna komma 

och prata. Lundqvist säger att han själv inte hade agerat så respektlöst som Ekman 

gjorde, då Ekman bland annat skrev en bok om sin konvertering som propagerade för att 

fler skulle tänka om.
28

 Ekman har även valt Johannes Paulus II som sitt skyddshelgon.
29

 

Birgitta valde Jungfru Maria som sitt helgon,
 
trots att det är synen på Maria inom den 

katolska kyrkan som Livets Ord haft störst bekymmer med.
30

 

Ekman förklarade att han valde att konvertera då han hellre ville ena kristna än att 

splittra dem.
31

 Han vill att de ska enas under en kyrka. Han kritiserar den protestantiska 

gudtjänstformen, där han menar att det liknar mer en allsång på Skansen och förlorar 

allvaret och viktiga traditioner. Ekman kopplar även ihop ord som obibliskt, själviskhet, 

högmod och söndring med frikyrkor.
32

  

 

 

4. Centrala teoretiska begrepp och gruppåverkan 

4.1 Den karismatiske ledaren  
Ledaren är den individ som vanligtvis påverkar gruppen mest.

33
 Det är den som kan forma 

och påverka gruppens medlemmar.
34

 Med det är inte sagt att ledarskapet automatiskt tillfaller 

den officiella ledaren.
 
En utåt sett vanlig gruppmedlem eller en ledare av lägre rang kan bli 

tilldelad positionen som ledare.
35

 Per Hansson som är seniorprofessor i pedagogik skiljer 

                                                      
27

Lilja, 2017 
28

 Ibid 
29

Tomas Österberg; Därför konverterade Ulf Ekman till Katolska kyrkan. Dagen. 2015-11-04 
http://www.dagen.se/kultur/darfor-konverterade-ulf-ekman-till-katolska-kyrkan-1.431907  

(Hämtad 2017-09-19) 
30

 Ibid 
31

 Ekman, 2015, 31 
32

 Österberg, 2015 
33

 Harty & Harty, 2004 
34

 Näslund, Johan. Kurt Lewins socialpsykologi och dynamisk gruppsykologi – en jämförelse och diskussion om 

dynamisk grupppsykologi och ledarens konsultroll. I Grupper och gruppforskning. Linköping: 

Linköpingsuniversitet. 1998, 18 
35

 Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2006 
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mellan chefer och ledare och menar att ledare till skillnad från chefer behöver aktiva följare 

av egen fri vilja.
 
Ledaren har en relation medan chefen en position.

36
  

Max Weber, som anses vara en av grundarna till sociologin, myntade begreppet 

”karismatiskt ledarskap”.
37

 Enligt Weber finns det tre olika typer av ledare.
 
För att någon ska 

bli betraktad som ledare och rättfärdigas makt av följarna krävs det att de anses vara legitim. 

Legitimeringen ser olika ut beroende på vilken typ av ledare man är. Varje typ av ledare följs 

av en anledning, vilket därmed får olika verkan och konsekvenser. 

 

 Traditionella – grundar sig i gamla traditioner och seder som vördnad för gamla, ex 

patriarkalism.  

 Rationellt-legala – Personer som fått en byråkratisk maktposition. Personen åtlyds 

inom ett visst område, där den har erhållit makt genom regler och lagar, ex poliser. 

 Karismatiska – En position som erhålls pga. av personliga kvaliteter, som betraktas av 

följarna som antingen extraordinära eller övernaturliga och övermänskliga. 

 

Enligt Weber är det följarna som ger ledaren karisma och den grundar sig i följarnas syn på 

ledaren.
38

 Relationen blir därför på ett personligt och emotionellt plan. En karismatisk ledare 

väljs och följs så länge den betraktas vara ett ideal eller anses ha ett gudomligt ursprung. 

Weber skriver att ett accepterande av den karismatiska ledaren sker genom en personlig 

hängivelse, som har sin grund i antingen förtvivlan, hopp eller entusiasm. Att acceptera 

ledarens ord är en plikt enligt Weber. En karismatisk ledare har förmågan att förtrolla och 

hänföra sin omgivning.
39

  

Eftersom det karismatiska ledarskapet ofta är revolutionerande då det inte behöver 

legitimera sina åsikter genom att referera till att ”det står skrivet” blir den också instabil.
40

 Det 

räcker med att ledarens åsikter styrks med att det är ledaren som säger det. För att ledarskapet 

ska bli hållbart krävs det att den blir stabil eller ”vardagligblivande” som Weber beskriver det. 

Det innebär ofta att man utser den karismatiska ledarens efterträdare, antingen genom att den 

blir ett ämbete, positionen blir ärvd eller utser en efterträdare som då får hans karismatiska 

egenskaper. 

                                                      
36

 Hansson, Per (red). Ledarskap-teorier och modeller. I Ledarskapet i församlingen. Stockholm: Verbum förlag. 

1991, 15 
37

 Max Weber.Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/max-weber  

(Hämtad  2017-09-15) 
38

 Weber, Max. Ekonomi och samhälle –Förståendesociologins grunder 1, Lund: Grahns Boktryckeri. 1983, 166 
39

 Weber, 2017 
40

 Weber, 1983, 167 



 

 

12 

 

4.1.1 Följarens påverkan  

Jane Howell (professor i beteendevetenskap) och Boas Shamir (professor i sociologi och 

antropologi) har skrivit en artikel som handlar om följarnas betydelse för karismatiska ledare.
 

Det finns mycket forskning om hur en bra ledare ska vara för att vara framgångsrik i sitt 

arbete och författarna kritiserar forskning som antyder att det är ledarens egna handlande som 

kan påverkar gruppers liv och tro. Få fokuserar på följarens egenskaper. De menar på att man 

inte kan studera ledare enskilt utan även måste ta reda vem det är som följer; utan följare finns 

det inga ledare. Ledaren är fortfarande viktig men människorna bakom ger ledaren makten, 

påverkar samspelet genom att reagera på ledarens handlingar. Förhållandet mellan följare och 

karismatiska ledare delas in i två kategorier; personlig och social. I det personliga förhållandet 

identifierar sig följaren med ledaren och budskapet är inte det viktiga. De som kategoriseras 

inom den personliga kategorin anses vara desorienterade och förvirrade och söker mer 

självsäkerhet och självförtroende, vilket gör dem mer mottagliga för påverkan och beroende 

av vägledning, enligt Howell och Shamir.
41

 I den sociala kategorin däremot är följarna mer 

säkra på sina egna åsikter och att följa en karismatisk ledare ger dem en grupptillhörighet och 

låter dem få utlopp för sina egna åsikter. I den sociala relationen är de mindre mottagliga för 

påverkan och förändring av tro och åsikter. Där är det viktigt att ledaren står för samma saker. 

Forskning visar även att personer med dåligt självförtroende är mer benägna att bli influerade 

av karismatiska ledare, både i politisk och i religiös kontext.
42

 För de personer som är 

medlemmar eller följare med ett personligt förhållande till ledaren, blir ledaren viktig och inte 

lätt utbytbar. Skulle en karismatisk ledare dö eller försvinna för de personerna kan det 

medföra en bristande motivation och minskande tro på det budskap som ledaren förmedlade. 

För de personer som ingår i den sociala kategorin är ledaren utbytbar och inte lika viktig, så 

länge den kan ersättas med en annan ledare vars åsikter överensstämmer med individens.
43

 

 

   

 

4.2 Gruppgemenskap och Plausibilitetsstruktur 
Enligt filosofen och sociologen George Herbert Mead är gruppgemenskap källan till den egna 

identiteten.
44

  Församlingen kan därför få stor betydelse för aktiva medlemmar. Mead menar 
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att människor i dagens samhälle svarar på frågan Vem är jag? genom att sätta sig själva i ett 

sammanhang och vilken grupp de identifierar sig med. Det kan vara allt ifrån en yrkesgrupp 

till en religiös tillhörighet. Individen har sedan en föreställning/syn på om gruppen är positiv 

eller negativ, vilket man i sin tur använder för att jämföra andra grupper utifrån sin egna, 

enligt socialpsykologerna Henri Tajfel och John C Turners Social identity theory.
45

 I en 

församling som Livets Ord får det en stor innebörd, då man från början mötte starkt motstånd 

om man förknippades med församlingen.
46

 Församlingsmedlemmarna kan fått försvara sin 

grupptillhörighet, vilket i sin tur stärker den. Synen på sin egen och andras grupper påverkar 

även förhållandet grupper emellan, enligt Taifel och Turner. Är man negativt inställd till en 

grupp påverkas ens sätt att interagera med den gruppen, personen kanske väljer att ta avstånd 

från gruppen och är fientligt inställd, vilket i sin tur kan bidra till att gruppen blir negativt 

inställd tillbaka. Har man däremot en positiv inställning kan det leda till att man söker kontakt 

och kanske även samarbete. Upplevs den andra gruppen som mer positiv än ens egna finns det 

en stor chans att man byter/konverterar.
47

  Man dras till grupper som känns likartade med 

individen själv. Då en person ingår i en gemenskap eller grupp vars åsikter och sätt 

överensstämmer med ens egna bidrar det med en känsla av samhörighet.
48

  

Samuel Stroope (professor inom sociologi) utförde 2012 en studie på 1648 slumpmässigt 

utvalda amerikaner. Syftet med studien var att undersöka påverkan av det sociala nätverket i 

församlingen på individens tro och religiösa aktivitet. Som metod användes telefonintervjuer 

och mailade enkäter. I sin studie kom han fram till att den sociala förankringen var en av de 

viktigaste faktorerna för den kyrkliga verksamheten (det vill säga att delta ibland annat i 

kyrkliga aktiviteter som kör, sammankomster, bibelstudier och volontärarbete för kyrkan) och 

för den individuella tron. Genom församlingen fick individerna sin tro bekräftade, genom att 

den delades av deras närmaste relationer. Stroope upptäckte att relationerna i församlingen var 

viktigare i relation till den kyrkliga aktiviteten än till tron, vilket han förklarade med att det 

var svårare för församlingsmedlemmar att dölja gärningar än tankar för varandra. Då personer 

valde att inte delta i aktiviteter avvek de ifrån normen i församlingen och skiljde sig från 

mängden. Det bidrog till att det kunde skapa ifrågasättande, skvaller och svagare gemenskap 

med övriga församlingsmedlemmar. Då någon fattades på en aktivitet reagerade de andra 
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medlemmarna genom att kontakta personen och fråga om något var fel. På så sätt hade man 

ett ansvar mot gruppen att delta och även för att inte bli ett offer för skvaller.  

Peter Berger som var en framstående professor inom sociologi och teologi har skrivit 

boken The Sacred Canopy.
 
Berger menar att människan till skillnad från djuren föds hjälplösa 

och med en avsaknad av starka instinkter och drifter, vilket bidrar till att människan saknar en 

given relation med världen.
49

 Från födseln måste människan själv ta beslut i varje situation, 

ett beslut som påverkas av den miljö och de personer man har omkring sig. Individen blir en 

produkt av det samhälle hon lever i, samtidigt som individen är med och skapar/återskapar 

samhället. Eftersom människan saknar en medfödd känsla av hur världen ska se ut och ens 

plats i den, hamnar man därför i obalans, med en strävan att vara i balans. Avsaknaden av 

starka instinkter ersätter människan med kultur, vilket skapas genom samspel med andra och 

en känsla av en delad verklighetsuppfattning. Att ha en gemensam kunskap, normer och regler 

för hur världen ser ut kallar Berger nomos. Nomos viktigaste syfte är att vara en sköld mot en 

känsla av meningslöshet.
 
För att det ska fungera måste samhällsmedlemmarna ta deras syn på 

världen för given och som den enda rätta, vilket ibland kräver legitimering. Religion fungerar 

som det största verktyget för att legitimera nomos enligt Berger. Religionen hjälper människor 

att förklara varför verkligheten ser ut som den gör och skyddar från ett liv i kaos.  

Plausibilitetstrukturen är en social bas som upprätthåller trovärdigheten för gruppens 

verklighetssyn, vilken kan fungera oavsett om den är religiöst förankrad eller inte.
 
En 

plausibilitetsstruktur kan innefatta allt från ett helt land, samhälle, en församling eller en 

mindre grupp och är ett sätt för gruppen att behålla sina uppfattningar om hur verkligheten 

eller sanningen ser ut för dem. Den utsätts ständigt för både inre och yttre hot som hotar 

trovärdigheten och kan i värsta fall även förstöras. Inre hot kan vara exempelvis konflikter 

och motsättningar inom gruppen, eller vara en personlig kris som kan inträffa då man själv 

eller någon i ens närhet står inför döden. Yttre hot kan vara att man märker att människor i 

andra plausibilitetsstrukturer också upplever sin verklighet som den enda sanna och börjar 

ifrågasätta sin egna eller om man av olika anledningar blir skild från sin egen. Det är ovanligt 

att människor behåller sin egen syn på verkligheten då man saknar socialt stöd och bekräftelse 

från personer som tycker likadant, enligt Berger. Då en plausibilitetsstruktur är av religiös 

natur kan hoten innebära att personer konverterar och om majoriteten börjar tvivla måste den 
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förändras för att möta den nya verklighetssynen eller använda legitimering för att kunna 

övertala medlemmarna att behålla sin ursprungliga verklighetssyn.
50

  

 
4.2.1 The Seekers 

I september månad år 1954 upplevde Marian Keech (tidigare kallad Dorothy Martin) att hon 

fått meddelanden från yttre rymden som sa att jorden skulle drabbas av en enorm 

översvämning i december samma år.
51

 Ett rymdskepp skulle då komma och rädda henne och 

de som stod henne nära. Marian började samla ihop människor som trodde på hennes 

uppenbarelse och de kallade sig the Seekers. Då ingen i gruppen talade med varken press eller 

utomstående bestämde sig socialpsykologerna Leon Festinger, Henry Riecken och Stanley 

Schacher att infiltrera gruppen genom att låtsas vara troende.
52

 Gruppen i Michigan bestod av 

vanliga människor, däribland universitetsstudenter och en läkare. Många sålde allt de ägde, 

några skilde sig och sa upp bekantskap med anhöriga då de trodde att de snart skulle bli 

hämtade av ett rymdskepp. Datumet kom men varken rymdskepp eller någon översvämning 

inträffade, då sa Marian att datumet hade blivit ändrat. Men när även det datumet kom utan att 

profetian uppfylldes, sa Marian att tack vare gruppens starka tro hade världen skonats. Enligt 

Festinger och hans kollegor var det då som det intressanta inträffade.
 
De trodde att the Seekers 

skulle upplösas, att gruppen skulle inse att de trott fel och försöka återgå till sina vanliga liv. 

Bortsett från några få som slutade, började the Seekers nu att sprida sitt budskap bland annat 

genom media. Festinger, Riecken och Schacher förklarade personernas handling med att de 

hade fått ge upp så mycket, förlorat allt och alla som var viktiga i deras liv och att de då inte 

kunde avfärda det som ett misstag utan var tvungna att behålla tron på att de handlat rätt.
53

 

För att stärka känslan av att deras tro var riktig och att de valt rätt väg började de gå ut i media 

och argumentera deras tro.
54

 De personer som valde att stanna och fortsätta sprida budskapet 

var förbluffande nog inte de som varit de mest troende innan det första datumet av profetian 

inträffade och det gick inte alls dra några slutsatser om vilka av gruppens medlemmar som 

skulle fortsätta tro.  
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4.3 Sammanfattning 
Människor förklarar vem de är genom att själva placera in sig i grupper som de kan identifiera 

sig med, och tenderar att dras till grupper med likartade åsikter som en själv, enligt Mead. 

Ingår en person i en grupp eller gemenskap vars åsikter överensstämmer med ens egna bidrar 

det till en känsla av samhörighet. Om ens grupp blir kritiserad av utomstående och individen 

har fått försvara sin grupp, stärker det grupptillhörigheten, menar Tajfel och Turner. Inom 

gruppen är ledaren den som är viktigast och som med störst sannolikhet påverkar gruppen 

mest, men Howell och Shamir anser att följaren är minst lika viktig, för utan följare finns det 

inga ledare. Ett ledarskap behöver däremot inte atomatiskt tillfalla den offeciella ledaren, utan 

den positionen kan även någon av lägre rang tilldelas. Enligt Weber delas ledarskapet in i tre 

kategorier. En  karismatisk ledare betraktas vara ett ideal eller anses ha ett gudomligt ursprung 

och delas i sin tur in i två kategorier (social och personlig). I det personliga förhållandet 

identifierar sig följaren med ledaren och budskapet är inte det viktiga. I den sociala kategorin 

är följarnas egna åsikter viktigare och att följa en karismatisk ledare ger dem en 

grupptillhörighet. Berger skriver att kultur i form av att söka en delad verklighetsuppfattning 

med andra, är människans sätt att ersätta avsaknaden av medfödda instinkter. 

Plausibilitetstrukturen är därför en social bas som upprätthåller trovärdigheten för gruppens 

verklighetssyn.
 
En plausibilitetsstruktur kan innefatta allt från ett helt land, samhälle, en 

församling eller en mindre grupp och är ett sätt för gruppen att behålla sina uppfattningar om 

hur verkligheten eller sanningen ser ut för dem. 

 

 

5. Metod 

5.1 Val av metod 

I studien användes en kvalitativ metod för att svara på syftet och frågeställningarna.
55

 En 

kvalitativ metod används för att försöka förstå människors personliga åsikter och 

erfarenheter.
56

 Till skillnad från en kvantitativ metod där syftet är att söka korta, mätbara och 

precisa svar,
 
försökte man här gå in på djupet i frågorna.  

Då det var informantens personliga upplevelse och tankar som den här studien fokuserade 
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på var intervjuer den mest lämpade metoden.
57

 En intervju är ett strukturerat samtal med ett 

syfte, där kunskapen skapas genom ett samspel mellan informanten och intervjuaren.
58

 Det är 

viktigt att vara medveten om att både informanten och intervjuaren påverkas av varandra 

under intervjusituationen och det är intervjuarens uppdrag att försöka minimera eventuella 

svårigheter för informanten att förmedla sina tankar och åsikter.
59

 Med det i åtanke lät 

intervjuaren informanterna välja plats för intervjun och hade inledande samtal innan 

intervjuerna började för att de skulle känna ett förtroende för intervjuaren. För en djupare 

analys är det viktigt i en intervjusituation att vara flexibel och att det finns utrymme att kunna 

vidareutveckla frågorna eller annat som informanten upplever är viktigt att berätta om.
60

 

Därför användes en semistrukturerad intervjumetod, där en utarbetad intervjuguide användes 

som grund men som intervjuaren kunde välja att frångå och utveckla vidare vid behov.
61

 

Under rundvandringen av kyrkan och de tillhörande verksamheterna i den första församlingen 

framkom det intressant information om församlingens syn på den katolska kyrkan som den 

stora skökan. Av den anledningen valde intervjuaren att ändra syftet med studien och valde 

därför att frångå intervjuguiden till stor del i de två första intervjuerna. En semistrukturerad 

intervjumetod var även fördelaktig då den i det här fallet kunde hjälpa intervjuaren få fram 

intressantare svar och en djupare förståelse för svaren. Det gav informanten utrymme att 

berätta, utan att bli avbruten så fort intervjuaren ansåg att han/hon kommit ifrån ämnet vilket 

bidrar till att samtalet får en naturligare, öppnare och mer ingivande karaktär, det bidrog även 

till en ändring av studiens syfte. Om intervjuaren ställer färdigformulerade frågor och helt 

följer guiden kan svarspersonen ge kortfattade och mer slutna svar.
62

 I den andra församlingen 

hade intervjuaren ändrat syfte med frågeställningen och kunde därför använda en mer 

utarbetad intervjuguide (se bilaga 1) som grund. Innan intervjuerna började frågade 

intervjuaren om informanten godkände att intervjun spelades in med en mobiltelefon. 

Fördelen med att spela in intervjun är att intervjuaren lättare kan koncentrera sig på samtalet 

och behöver inte sitta och anteckna lika mycket, vilket leder till att det blir mer naturligt och 

avslappnat. En nackdel kan vara att informanten kan känna sig obekväm med att bli inspelad 

och det kan då påverka deras svar. Samtliga informanter godkände en inspelning.  
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5.2 Urval 
Som grund för denna studie intervjuades personer tillhörande två små församlingar kopplade 

till Livets Ord i södra Sverige. Valet av församling gjordes från början av geografiska skäl. 

Till den ursprungliga studien valdes två informanter för deras ledande position inom 

församlingen, en ungdomspastor och en pastor. Intervjuaren fick även kontakt med ytterligare 

två informanter, som befann sig i församlingens lokaler, då deras åsikter och synpunkter 

ansågs intressanta med den nya studiens syfte i åtanke. Vid det tillfället gjordes två intervjuer, 

en gruppintervju med ungdomspastorn och pastorn (intervju 1) och en gruppintervju med ett 

äldre par (intervju 2). 

År 2017 valde intervjuaren att genomföra ytterligare två intervjuer med personer från en 

annan församling även den med kopplingar till Livets Ord, för att få en bredare förståelse av 

vilken påverkan Ekmans konvertering kunde ha för medlemmar av mindre församlingar. Det 

första informanturvalet gjordes av församlingens kontaktperson, då den personen blev 

tillfrågad om det fanns någon i församlingen som hen trodde skulle vilja ställa upp på en 

intervju. Den andra informanten från församlingen blev rekommenderad av den första 

informanten. Från den andra församlingen intervjuades alltså två manliga 

församlingsmedlemmar.  

Sammanlagt består studien av sex informanter i varierande åldrar mellan 25-81 år. Av 

dessa  personer är en kvinna och fem är män. Alla personer som blivit tilldelade ett namn 

heter egentligen något annat i verkligheten. Pastor och ungdomspastorn har inte fått några 

tilldelade namn då det känns mer relevant för studien att läsaren får vetskap om deras position 

inom församlingen då de även uttalar sig om den första församlingen som helhet. 

 

Församling 1  Intervju 1 – pastorn och ungdomspastorn (gruppintervju) 

Intervju 2 – Arne och Eva (gruppintervju) 

 

Församling 2  Intervju 3 – Dag 

Intervju 4 – Frans 

 

 

5.3 Etiska aspekter 
Studien följer etiska principer genom hela processen, vilket innebär att allt från hur 

informanter väljs, hur intervjuerna genomför, bearbetning av materialet till hur arbetet 



 

 

19 

 

redovisas.
63

 Att utgå från etiska principer innebär att handla respektfullt, omsorgsfullt och 

hela tiden försöker motverka att andra kan ta skada av arbetet på något sätt. I studien har jag 

utgåtts från Vetenskapsrådets etiska principer för individskyddskravet.
64

 Det är indelat i fyra 

huvudkrav, informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att vederbörande måste informeras om studiens syfte och hur 

deras medverkan ska användas. Med samtyckeskrav menas att informanten ska vara 

informerad om att deras medverkan är frivillig och att de när som helst kan kräva att få 

avbryta. Är personen inte myndig krävs godkännande från vårdnadshavare. I den här studien 

har det medvetet undvikits, då alla informanter är över 18 år och myndiga. 

Konfidentialitetskravet innebär att informanten inte ska kunna gå att identifiera.
65

 För att 

undvika det har vissa åtgärder tagits, som att informanternas namn har blivit utbytta mot andra 

och att de församlingar studien fokusera på namnges inte. Det sista kravet, nyttjande betyder 

att informationen om och från informanten endast får användas i det syfte det är avsett för och 

får varken säljas till kommersiellt bruk eller användas i en annan forskning.  

 

5.4 Genomförande 
Församling 1 

Intervjuaren kontaktade ungdomspastorn i församlingen via mail. Mailen vidarebefordrades 

av ungdomspastorn till pastorn i församlingen. En gruppintervju kan vara positiv då 

informanterna kan känna sig tryggare då en person de känner deltar i intervjun. Samtalet kan 

även uppfattas som naturligare. Negativa aspekter kan vara att de inte vågar vara helt ärliga i 

känsliga frågor, då en person de känner lyssnar. Pastorn svarade att de gärna ställde upp på en 

intervju båda två. Intervjuaren lät informanterna välja tid och plats. Intervjuaren träffade de 

båda informanterna i kyrkan och fick först en rundvandring av kyrkan och av 

församlingslokalerna där de hade olika verksamheter kopplade till församlingen. Under 

rundvandringen som tog ca 20 min berättade informanterna om kyrkan och dess medlemmar. 

Under samtalet delgavs intervjuaren intressant information som gjorde att hon valde att ändra 

inriktning på studien. Intervjuaren frågade även om det skulle vara möjligt att få intervjua 

församlingsmedlemmar. Under rundvandringen befann sig två församlingsmedlemmar i 

kyrkan och pastorn frågade dem om de ville ställa upp på en intervju för att få med 
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medlemmars perspektiv, vilket de tackade ja till. Det bestämdes att intervjun med 

medlemmarna skulle genomföras i deras gemensamma hem två timmar senare.  

 

Intervju 1 

Intervjun med pastorn och ungdomspastorn utfördes i ett fikarum/mindre konferensrum i 

församlingslokalerna efter rundvandringen och pågick i en timma och en kvart. Under 

intervjun satt ungdomspastorn och pastorn bredvid varandra och respondenten på andra sidan 

bordet. Intervjuaren informerade om studiens syfte, samtycke och anonymitet, samt att 

intervjun skulle spelas in med intervjuarens mobiltelefon. Då det under rundvandringen hade 

diskuterats en hel del, fick intervjuaren återupprepa många av de frågor som togs upp under 

det tidigare samtalet för att få med det på sin inspelning. Det gjordes för att intervjuaren 

kunde gå mer in på djupet på frågorna och kunde även fokusera på att föra ett bra samtal 

istället för att behöva anteckna noggrant för att inte missa någon viktig detalj. Det gav 

samtidigt informanterna en chans att tänka igenom deras svar och utveckla dem. Under 

intervjun antecknade intervjuaren lite samtidigt. Stämningen i rummet började som en 

traditionell intervju och utvecklades mer mot ett vänligt samtal. Anledningen till det var för 

att intervjuaren frångick intervjuguiden efter en stund. Under intervjun antecknade 

intervjuaren mindre och mindre, vilket gjorde att samtalet flöt på lättare och informanterna 

upplevdes utveckla sina svar mer och upplevdes mer bekväma. Intervjuaren satte sig direkt 

efter intervjun i bilen och antecknade ner det som ansågs kunna vara relevant för tolkningen 

av transkriberingen, så som hur informanterna svarade på frågor, hur de satt och andra 

detaljer. Svaren från informanterna påverkades säkerligen av varandra, speciellt 

ungdomspastorns svar, då han ofta sökte en bekräftelse av pastorn. Den första intervjun hade 

möjligtvis kunnat ge ännu mer om de hade gjorts separat, speciellt med ungdomspastorn då 

han eventuellt hade kunnat prata mer fritt. Det kan även fått motsatt effekt, om han inte vågar 

uttala sig om känsliga frågor. Ämnet var högaktuellt och känsligt och intervjuaren uppfattade 

det som att pastorns medverkan var för att hålla lite koll på vad som sades. Så hade 

intervjuaren insisterat på separata intervjuer hade kanske inte en intervju med 

ungdomspastorn varit möjlig. Samtidigt bidrog båda informanterna till att utveckla frågorna 

och varandras svar, vilket ses som en positiv aspekt. En gruppintervju kan vara ett bättre 

alternativ då ämnet är känsligt, då det kan kännas lättare att uttrycka sina åsikter.
66
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Intervju 2 

Två timmar senare intervjuades även de båda församlingsmedlemmarna. Intervju 2 skedde 

i deras gemensamma hem, där de båda medlemmarna och intervjuaren satt tillsammans runt 

ett runt matsalsbord. För att hålla de båda informanterna anonyma har deras verkliga namn 

ersatts med Eva och Arne i studien. Innan intervjun hade intervjuaren och informanterna ett 

vänligt samtal i ca 20 min om allt möjligt. Sedan informerades informanterna likt den första 

intervjun och inspelningen på mobilen startades. Intervju 2 tog ca 1 timma och avbröts vid ett 

tillfälle då informanterna visade bilder från ett fotoalbum. Under intervjun antecknade 

intervjuaren sporadiskt för att inte störa samtalet. Även den här intervjun var en gruppintervju, 

vilket var bra då de gärna utvecklade varandras svar, förtydligade och märkbart kände sig 

bekväma med att uttrycka åsikter även om de inte delades av den andra informanten.  

Transkriberingen av intervjuerna gjordes inom två dagar efter intervjuerna utfördes för att 

intervjuaren skulle ha färska minnen av intervjutillfällena.  

 

Intervju 3 

Tre år senare, då studien återupptogs utfördes ytterligare två intervjuer med personer från en 

annan församling med kopplingar till Livets ord. Då kontaktades en församling med liknande 

åsikter om katolska kyrkan som den stora skökan, för att öka generaliseringen i studien. Att 

dessa två intervjuer gjordes tre år senare kan ha betydelse för resultatet, då det har gått några 

år efter Ekman konverterade och de har fått en chans att återhämta sig. De första intervjuerna 

gjordes i kort efter Ekmans konvertering och mitt i en stor förändring.  

Församlingen kontaktades via telefon, där intervjuaren frågade om det fanns någon som 

möjligtvis skulle vilja ställa upp på en intervju. Personen skulle fråga runt och återkomma. 

Intervjuaren fick några dagar senare ett namn och ett telefonnummer till en man i 

församlingen som var uppfattades som pratglad och som gärna ställde upp. Mannen kallas i 

studien för Dag, men heter egentligen något annat. Intervjuaren ringde till Dag och berättade 

om studien och lät honom sedan bestämma tid och rum. Intervjuaren frågade mannen om han 

visste något annan som kunde tänkas ställa upp på en intervju. Mannen uppgav då ännu en 

person, som enligt Dag var väldigt påläst och intresserad av Ulf Ekman. Även denna person 

ställde gärna upp och han kallas Frans i studien och det destämdes att båda intervjuerna skulle 

hållas hemma hos Dag. Intervjuaren blev mottagen av Dag i hans hem och intervjun hölls i en 

liten lägenhet i anslutning till Dags hem. Intervjuaren och Dag satt mittemot varandra i varsin 

fåtölj med ett litet bord emellan. Dag berättade att han gärna ställde upp på en intervju, då han 

tog varje chans han fick till att prata om Jesus. Efter en litet samtal där de bekantade sig med 
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varandra tog intervjuaren upp intervjuguiden vilken Dag blev nyfiken på. Han fick därför läsa 

igenom frågorna innan. Sedan informerades Dag likt de tidigare intervjuerna och sedan sattes 

inspelningen igång. Då dag hade läst intervjufrågorna började han genast att prata, han 

svarade ibland på två frågor på rad. På ett sätt var det positivt då han kände sig bekväm med 

att veta vad det var för slags frågor. Samtidigt fick intervjuaren avbryta honom några gånger 

och gå tillbaka och ställa följdfrågor. Intervjun pågick under 55 min och avbröts vid ett 

tillfälle när hans fru kom in med kaffe.  

 

Intervju 4 

När intervjun med Dag var färdig gick Dag iväg och hämtade Frans, som hade suttit hemma 

hos Dag och fikat med Dags fru och ytterligare en gäst. Både Dag och Frans kom tillbaka och 

vi satte oss alla tre vid ett matbord. Dag introducerade intervjuaren för Frans och gick sedan 

hem till sig. Intervjuaren informerade Frans om studiens syfte och likt de andra intervjuerna. 

Sedan sattes inspelningen igång. Efter cirka 45 minuter började intervjun komma mot sitt slut, 

då kom Dag tillbaka och frågade om det var okej att han kom tillbaka in. Sedan satt alla tre 

och hade en diskussion om intervjufrågorna och om missionsarbete i ytterligare en timma. De 

utvecklade sina svar ytterligare. 

 

 

6. Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet. I resultatet har informanternas namn ändrats. 

Intervjuerna presenteras var för sig. Intervju 1 är tillfället med den första församlingens pastor 

och ungdomspastor. Intervju 2 är tillfället med de båda församlingsmedlemmarna, som i 

resultatet har fått fiktiva namn, de kallas här Arne och Eva. Intervju 3 är intervjun med Dag 

(från den andra församlingen) och intervju 4 är med Frans, även han från den andra 

församlingen. Intervju 1 och 2 gjordes år 2014 och intervju 3 och 4 utfördes år 2017.  

 

6.1 Intervju 1 
Har Livets Ord förändrats något från starten 1983 fram till idag? 

Pastorn svarade att han upplevde att det både har förändrats och inte. Han upplevde det som 

att Livets Ords DNA fortfarande är detsamma som i starten och att man kände igen mycket 

från vad Ekman predikade om redan på 80-talet. Han säger att det dock har blivit mer folkligt 

med åren. Det var enligt honom mer press från samhället då de startade på 80-talet.  
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Men det var speciellt under 80-talet mycket turbulens, både i  

media och allting och då när du blir pressade också, va då blir  

du som människa. 

 

Pastorn berättade att de stått under hård kritik utifrån och var därför tvungna att avskärma sig 

mot omvärlden som inte delade deras övertygelse på 80-talet. De blev kritiserade och 

ifrågasatta av i stort sätt alla, samhället, arbetskollegor, vänner och av sina egna familjer. De 

hamnade ofta i situationer där de fick försvara och förklara sig och sin tro för personer utanför 

församlingen. Många av medlemmarna hade gått med i Livets Ord för att de inte hittade rätt i 

andra församlingar. Det var något som tilltalade med Livets Ords budskap. Därför var man 

kanske mer rädd för att bli för lik andra kyrkor och samfund. Med tiden började de accepteras 

mer av samhället och de började samarbeta mer med andra kyrkor och med samhället i 

Uppsala.  Idag samarbetar Livets Ord mycket med andra kyrkor i hela Sverige. Förr var det 

mer känsligt för man var rädd att man kunde tappa medlemmar om man inte tog avstånd och 

profilerade sig, enligt pastorn. Dock tycker han att det på vissa ställen fortfarande kan finnas 

kvar en sektstämpel på Livets Ord. Pastor berättade att de fortfarande idag inte riktigt blir 

accepterade fullt ut av vissa av deras närmaste familjemedlemmar och upplever lite av ett 

utanförskap vid bland annat familjesammankomster. Han och hans fru undviker medvetet att 

berätta för syskon och föräldrar att de kommer att be för dem om de ska genomgå någon 

operation eller om de är sjuka, då det ofta bidrar till små konflikter eller att de suckar i 

telefonen. Förr var Pastor och hans fru mer pådrivande och tänkte inte förändra sig själva bara 

för att familjen inte gillade det, ville de be så gjorde de det oavsett vem som var i närheten. 

Idag berättar pastorn att de istället har ändrat sina uttryckssätt, idag säger de istället att de 

tänker på dem, vilket resulterar i mindre konflikter. Han berättar också att han och hans fru är 

medvetna om att deras sätt att utrycka sin tro har påverkat deras förhållande med deras 

familjer och deras barns relationer med sina morföräldrar och kusiner. Det är också en av 

anledningarna till att de idag försöker tona ner sitt sätt att uttrycka sin tro framför släkten på 

samma sätt som de gjorde förr. 

    Ungdomspastorn berättar att han upplevt mycket förutfattade meningar från folk och även 

från hans familj och vänner, då han valde att bli medlem i Livets Ord och än idag. Det är 

lättare att vara med i Livets Ord Uppsala än i mindre församlingar, för att i Uppsala är de så 

aktiva i staden och samhället, menar han. Många har idag en mycket mer positiv bild i 

Uppsala av församlingen för att de stöter på Livets Ord i alla olika sammanhang och i större 

utsträckning och kan därför se allt bra kyrkan för med sig, förklarar ungdomspastorn. I mindre 
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församlingar har de inte samma resurser och når därför inte ut till lika många. Av den 

anledningen tror ungdomspastorn att man fortfarande har en lite negativ syn på församlingen 

och medlemmarna ifrågasätts fortfarande av utomstående.   

 

 

Märkte ni att Ekman förändrat sin syn på katolska kyrkan? 

Enligt pastorn märktes det tydligt att Ekman ändrat syn på den katolska kyrkan. På 80- och 

90-talet var han emot katolska kyrkan. Det fanns en rädsla för den katolska kyrkan på den 

tiden inom Livets Ord. Vidare säger pastorn att han aldrig trodde att Ekman skulle bli katolik 

utan att han bara hade ändrat sin uppfattning.  

 

Ja han var ju här redan 2007 och då visste han inte om att han  

skulle bli katolik. Men han hade fått ändrat sin syn på katolska  

kyrkan. Mer med det här med enhetssyn. Och där ser man ju  

att det har varit en process. 

  

Enligt pastor var Ekman ute och reste mycket. Han var ganska frånvarande i Sverige under 

den här tiden. När han sedan kom hem berättade han att han hade förändrat sin syn på den 

katolska kyrkan. Pastorn berättar att han då upplevde det som att det var något positivt och att 

det gjorde att han själv fick fundera på vad han själv tyckte. Pastorn säger att det finns vissa 

saker i tron som man inte kan rubba på men ibland är man lite för svart och vit. Han säger att 

bara för någon inte följer efter och gör likadant behöver inte det betyda att det är fel. Man 

säger ofta antingen eller men ibland är saker både och istället, menar han. Pastorn säger att 

även om Ekman varit uppriktigt med sin förändrade syn på katolska kyrkan då han varit på 

besök, så har han inte försökt påverka församlingen, menar pastorn. Han berättar att han 

lyssnade på Ekman och kände inte att han behövde döma honom efter det. Det gjorde bara att 

han själv fick fundera över vad han själv kände i frågan. Han menade att alla inte behöver 

tycka likadant och att man måste ha ett öppet sinne. Det är viktigt att man kan acceptera 

andras åsikter och det behöver inte betyda att man själv måste följa i deras spår. Från början 

var Ekmans åsiktsförändring inget mer än just det, han hade en ny syn på den katolska kyrkan 

och det var väl inget fel med det, förklarade pastorn. Sedan när han berättade att han skulle 

konvertera blev de chockade, de hade inte kunnat föreställa sig att han hade förändrats så 

extremt. Men pastorn säger vidare att det är Ekmans val och att det måste vara rätt beslut för 

honom.   
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Hur har församlingen påverkats av Ulf Ekmans konvertering? 

Ulf Ekmans konvertering har påverkat församlingen väldigt mycket enligt pastorn. Nästan 

hälften av alla församlingsmedlemmar slutade. De har fått jobba mycket med att ge stöd, 

genom arbete i cellgrupper, avdelningsträffar, hemgrupper, samtal (både individuella och 

gruppsamtal). Veckor till och med månader efter var det nästan det enda de fick fokusera på 

enligt pastorn och ungdomspastorn. Pastor säger att vissa hade svårt att förstå Ekmans beslut 

och hade det väldigt jobbigt och kände sig svikna, då han var en sådan stark ledargestalt och 

utvald av Gud. Pastorn säger vidare att man inom frikyrkan har sett den katolska kyrkan som 

en sköka som ska locka kristna. Allt som är katolskt blir då en avlära och att den synen bygger 

på vissa bibelord. Han berättar att många av församlingsmedlemmarna därför blev livrädda 

för att ha någon koppling med Ekman och behövde försäkra sig om att de inte beblandade sig 

med detta. 

Många anser att han har lämnat den kristna tron, speciellt de som är äldre. De har känt sig 

rädda och har velat bryta sig ur Livets Ord helt, säger pastorn.  

 

Koppla bort kopplingen till Uppsala har församlingsmedlemmarna  

tänkt. Men vi ska inte bli katoliker, är inget negativt mot dem, vi ska  

bara stå kvar. Det har funnits en viss oro hos vissa. Vem är vi  

egentligen? 

  

Pastorn säger att de har försökt visa församlingen att de fortfarande är precis som de varit 

innan Ekmans konvertering. Inget har förändrats hos dem och de följer inte Ekman på något 

sätt längre. Pastorn berättar att det har varit svårt att förmedla att han respekterar Ekmans 

beslut att bli katolik, samtidigt som de tydligt måste visa att de inte på några villkor ska följa 

honom eller närma sig den katolska läran på något sätt. När de valde att inte ta ett tydligare 

avstånd från Livets Ord upplevde vissa församlings medlemmar att man inte tog avstånd alls i 

frågan om den katolska kyrkan.  

Ungdomspastorn fyller i med att den yngre generationen som inte haft den starka synen på 

att katolska kyrkan skulle vara en sköka och inte haft Ekman som en stark ledare har kunnat 

gå vidare mycket lättare. De ser att deras församling fortfarande har samma DNA, med eller 

utan Ekman, menar ungdomspastorn. 

 

Hur bemöter ni församlingsmedlemmarnas oro? 

Ungdomspastorn säger att de inte har gjort något motstånd mot Ekman, ingen motreaktion för 

att överdriva var de står. De försöker fortsätta som vanligt för att visa att inget har förändrats. 
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Han förtydligar också att församlingen inte har förstärkt avståndet mot katolska kyrkan för att 

bevisa något. De har försökt stötta och förklara hur församlingen ska fortsätta som vanligt.  

Trots det var det många som tillslut valde att sluta som medlemmar. En del gick till andra 

församlingar, vad han vet. De som slutade har svårt att se katolska kyrkan som en kristen 

kyrka, enligt pastorn och eftersom församlingen inte ville bryta med Livets Ord och tog 

avstånd från Ulf Ekman valde de att hoppa av. 

 

De som valde att stanna kvar, varför gjorde de det, tror ni? 

Hade inte Ekman varit så frånvarande eller inte valt att pensionerat sig ett år innan han valde 

att konvertera hade det varit svårare, menar både pastorn och ungdomspastorn.  

 

Joakim Lundqvist blev pastor ett år innan. Han [Ekman] fick en  

stark efterträdare och de fick en tydlig ledare. Hade det inte blivit  

så hade det varit katastrof. Han hade redan börjat ändra lite i  

kulturen och börjat få förtroende och så. Folk hade börjat inse att  

Ulf inte är för evigt och att Joakim är en så bra efterträdare. Ulf  

var knappt med mot slutet. Han [Lundqvist] hann lära känna  

församlingen och de fick ett förtroende för honom. 

 

Ungdomspastorn menar i det han säger att om inte Lundqvist ersatt Ekman hade reaktionerna 

och konsekvenserna blivit mycket mer omfattande. Nu tappade de hälften av sina 

medlemmar, men hade säkerligen tappat ännu fler om Ekman konverterat innan Lundqvist 

hade etablerat sig som ersättare. De som stannat har märkt att Ekmans konvertering inte 

kommer att påverka vår församling, säger ungdomspastorn. De som valde att gå gjorde det för 

att de var rädda för att påverkas, och för att församlingen inte tog ett aktivt avstånd. Hade 

Ekman varit en lika stark ledarfigur och inte pensionerat sig innan han konverterade hade det 

förmodligen blivit ännu mer katastrofalt för församlingen och i Uppsala likaså.  

 

Hur kändes det för er då Ekman meddelade att han skulle konvertera? 

Pastorn säger han att han själv sett Ekman som en medmänniska med fel och brister, även om 

han sett honom som en bra ledare och pastor. Men för vissa medlemmar har Ekman varit 

något mer, en utvald av Gud.  

 

De som följt honom på avstånd har haft svårare än jag som följt  

honom på nära håll. Jag har kanske inte satt upp honom här uppe  
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utan även sett det mänskliga, även om jag har den största respekt.[…] 

Även om han är en otroligt duktig ledare. De blir ju så ultrabesvikna.  

Han har inte ramlat ner från en piedestal för mig.  

 

Även om pastorn säger att han är ledsen och lite besviken hur allt blev, så känner han 

fortfarande en tacksamhet mot Ekman för allt han har åstadkommit. Men han påpekar att han 

är en människa och att alla människor kan göra fel. Han försöker att inte se saker så svart och 

vitt utan det kan även finnas en gråskala.  

Ungdomspastorn berättar att för honom har Ekman varit en bra ledare för Livets Ord, han  

han hade bara önskat att församlingen hade fått mer tid att anpassa sig efter Ekmans 

pensionering. Ungdomspastorn påpekar också att han själv inte hade något personligt 

förhållande till Ekman och känner därför att han lättare kan föreställa sig en församling utan 

Ekmans påverkan. Ekmans frånvaro i församlingen de senaste åren är en stark bidragande 

faktor till detta menar ungdomspastorn.  

 

Har er egen tro förändrats?  

Pastor berättar att Ekman har haft stort inflytande på honom i hans liv och hans tro. Han 

förklarar även att han trots det inte följt Ekman blint utan sett honom som en människa, och 

människor kan fela. Pastorn säger att hans egen tro inte har förändrats av att Ekman har gått 

med i den katolska kyrkan. Då Ekman berättade att hans syn på den katolska kyrkan hade 

förändrats bidrog det däremot i att pastorn fick rannsaka sig själv och vad han trodde på. 

Under åren har han gått från att ha en väldigt svart och vit inställning till tron till att idag vara 

mer öppen och accepterande mot avvikande åsikter. Det har enligt honom varit och är 

fortfarande en personlig resa.  

Ungdomspastorn säger även han att han inte har förändrat sin tro alls. Han kommer aldrig 

att bli katolik, men påpekar att han inte menar något illa mot katoliker. Ungdomspastorn säger 

att han känner att han har hamnat rätt i sin tro och i sin församling och det skulle inte Ekman 

kunna påverka.  

 

6.2 Intervju 2 

Hur kändes det för er då Ekman meddelade att han skulle konvertera? 

Eva berättar att de blev väldigt chockade men personligen kände de inte att det hade någon 

större betydelse. Ekman såg hon som en person, en ledare med ändå en person. Först blev de 

oroliga för vad som skulle hända med församlingen och Livets Ord i Uppsala, de var inte lika 

oroliga för sin egen del. Det kom som en chock för alla och många blev väldigt rädda i vår 
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församling, berättar hon. De kände inte själva att de hade haft några starkare kopplingar till 

Ekman, som andra i församlingen hade haft.  

 
Det är ju inte Ulf Ekman vi har trott på, men det är klart att  

de som har haft honom som en väldigt stor förebild, då kan jag  

förstå att det blir problem. Att de känner sig svikna och bittra  

på något sätt. Det är ju inte människor vi tror på! 

 

Arne instämmer och säger att det var många som blev chockade och blev väldigt oroliga. De 

kände sig svikna på ett mer personligt plan än vad de två gjorde.  

 

Vad hände i församlingen efter Ekmans beslut? 

Arne säger att det blev väldigt oroligt, det var många församlingsmedlemmar som började 

ställa krav på församlingen. De ville att församlingen skulle bryta med församlingen i 

Uppsala. De var rädda att Uppsala församling hade påverkats av Ulf Ekman och att de inte 

längre hade samma grundsyn. Eva och Arne bestämde sig för att åka upp till Uppsala själva 

för att se vad som hände med egna ögon. De ville försäkra sig om att församlingen var 

densamma som innan. 

 

Vi åkte upp själva efter att Ulf Ekman konverterade, men det är  

som vilken församling som helst. Men en del trodde oss inte, en  

del är väldigt rädda för katolska kyrkan. 

 

Även om de berättade om hur det var i Uppsala, fortsatte folk att vara oroliga. De var oroliga 

för att Livets Ord skulle bli katolskt. Arne berättar att folk följde media och var oroliga för att 

församlingen i Uppsala hade påverkats av Ekman och katolska kyrkan. De var rädda för att 

även deras församling skulle påverkas, eller till och med hade påverkats. De ville att man 

skulle bryta helt med Livets Ord och behålla sin församling som den var.  

 

Församlingsmedlemmar som varit upp i Uppsala i bibelskola har 

 tagit det väldigt hårt. 

 

Enligt Arne är det personer som gått i Uppsalas bibelskola som haft det svårast under den här 

tiden. De tog det väldigt hårt och det behövdes mycket bearbetning i församlingen efter. De 

flesta som sett Ekman som en stark ledare för kyrkan är rädda för att folk ska följa honom och 
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för att själva sakta påverkas att acceptera katolska kyrkan. De har båda varit och lyssnat på 

Ekman flera gånger och känt att han varit helt otrolig men påpekar att de inte följer Ekman, 

utan Bibeln.  

 

Har er egen tro förändrats?  

Eva säger att de har själva aldrig varit medlemmar i Livets Ord på grund av Ulf Ekman. De 

har bytt församlingar flera gånger under årens lopp och kände att de hittade rätt då de besökte 

sin nuvarande församling. De gillade budskapet och stämningen i kyrkan, det stämde bra 

överens med deras tro. Arne fyller i med att det blev svårare för dem som haft en närmre 

kontakt med Ulf Ekman. 

 

Vi hade aldrig följt Ekman om det blivit mer katolskt, det  

stödjer vi inte. 

 

Båda säger också att de kommer att stanna i församlingen så länge den inte förändras för 

mycket. De tror fortfarande likadant och de litar på pastorn när han säger att de fortfarande är 

samma kyrka. Både Arne och Eva känner att varken Ekman eller församlingen i Uppsala 

skulle kunna påverka dem att gå mer åt det katolska hållet. Då hade de helt enkelt valt att byta 

församling igen.  

 

6.3 Intervju 3 

Hur kändes det för dig då Ekman meddelade att han skulle konvertera? 

Dag berättade att han köpte Livets Ords band, kassetter och månadens video tidigare, vilka 

berörde honom väldigt starkt, han kände att det Ekman sa var helt rätt. Ekman var enligt Dag 

ledd av Gud något väldigt och har frälst och helat människor över hela världen. Han berättade 

vidare att den gåvan Ekman har fått av Gud kan han inte ångra och det Gud gav honom, det 

gäller fortfarande. Han förklarade att han började märka av att Ekmans predikningar och 

åsikter förändrades och att han själv inte kunde hålla med om det som sades längre. Han sa 

vidare att Ekman var emot katolska kyrkan något väldigt och sedan ändrade han uppfattning 

och nu är han helt plötsligt med där. 

 

Det är ju så det står ju det också att djävulen han ska jämväl förvilla de 

utvalda. Att Ulf Ekman var utvald är helt klart. Fienderna ska till och med 

kunna förvilla dem som är utvalda. Jaha, det gäller att se upp med de 

utvalda så att en inte blir lurad. 
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Dag ansåg att Ekman hade blivit förvillad av djävulen och att man fick börja se upp med hans 

predikningar. Att det blivit så var inget konstigt enligt Dag, eftersom det står i Bibeln att 

Djävulen även kan lyckas förvilla de utvalda, som han fortfarande anser att Ekman var. Dag 

ansåg att de predikningar Ekman hade innan han blev förvillad är de som är från Gud, de 

senare var påverkade av Djävulen. Han sa vidare att han märkte att Ekman hade glidit iväg 

från de rena evangeliet. Dag betonade starkt att en människa är en människa och börjar vi 

lyssna på människor istället för Jesus kan vad som helst hända. Han påpekade även att han 

upplever att Livets Ord blomstrar igen.  

 

 

Vad hände i församlingen efter Ekmans beslut? 

Dag sa att deras församling inte har påverkats alls i princip av att Ekman blev katolik. Han 

säger att de har reagerat på det men de har inte haft några medlemstapp eller att folk har visat 

någon större oro. Efter det berättar han däremot att de varje år ser till att församlingskalendern 

är helt fri när det är europakonferens, för att de flesta medlemmarna åker dit och deltar. Men 

de sista två åren har man haft möten i församlingen dessa dagar. Intresset för att åka på 

europakonferensen har svalnat i deras församling. Dag säger att det inte är så många som 

känner att de vill åka dit helt enkelt.  

Problemen som har uppstått i de andra församlingarna, har enligt Dag uppstått för att de ser 

en människa som ledare och inte den verkliga ledaren, Jesus. Han liknade det med då kungen 

red först ut i strid förr i tiden och hur fienderna försökte skapa oreda och förvirring genom att 

skjuta ner ledaren.  

 

Har er egen tro förändrats?  

Dag ansåg inte att hans tro hade förändrats alls av att Ekman blivit katolik. Han ville betona 

att kristendomen inte var en religion som katolicismen är, då en religion kräver gärningar. 

Han förklarade det vidare med att han trodde på Jesus Kristus och levde i ordet och det var det 

enda viktiga. Människor var inte hans ledare. För honom fanns det bara Jesus och efter honom 

ingen hierarki (som i katolska kyrkan), för det var fel. Han sa att han egentligen inte hade 

något intresse i skökan. Han var inte påläst ordentligt men han hade tidigt märkt att Ekman 

började få konstiga åsikter och tolkat det som att han var förledd. Så att Ekman hade blivit 

katolik var inte viktigt eller betydande för honom. Han berättade däremot att han alltid 

försökte komma vidare i sin tro, han ville alltid ha mer. Tron kommer från predikningar, 

menar Dag och därför har ledare ett så stort ansvar enligt honom.  Hans tro förändras men inte 
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på grund av Ekman, poängterade han. I hans församling har de personer som de kallar för 

läsare, de sitter med en Bibel under gudstjänsten och kollar så att prästens ord är sanna, så de 

inte blir förledda.  

 

6.4 Intervju 4 

Hur kändes det för dig då Ekman meddelade att han skulle konvertera? 

Frans berättade hur han år 1983 på vintern hade hört att en präst som hette Ulf Ekman skulle 

komma och prata i församlingen. Efter det mötet köpte han alla kassetter och band och 

berättade att han upplevde mycket helande tack vare Ekman. Han sa att han kom hem dagen 

efter Ekman meddelat att han skulle bli katolik, från sitt sommarställe där han var totalt 

avskärmad från tv-apparater, radio och tidningar. Hans granne stod och väntade på honom och 

sa att han tyckte synd om honom. Grannen förklarade att Ekman hade blivit katolik och 

frågade hur det var med Frans. Frans kunde inte förstå varför det skulle vara synd om honom. 

Frans förklarade att han absolut sett Ekman som en förebild och en stark ledare och att han 

tycker att han har gjort enormt mycket gott, men att han ser Ekman som en människa inget 

mer.  

Jag tycker om Ulf Ekman. Sen om han har vänt 180 grader. Men han  

är inte min Gud. En del kanske såg upp till Ulf så mycket, han blev  

som en Gud, det är svårt att förstå. Han har varit min förebild men  

han är inte min Gud. 

 

 

 Frans sa också att han ansåg att det kändes förfärligt att Ekman hade blivit katolik. Han 

pratade bland annat om hur många församlingar som har startats i hela världen tack vare 

Ekman och Livets Ord och hur många katoliker som hade börjat tro på Jesus. Frans sa att han 

kände en djup förståelse för att det är extra smärtsamt för de människorna.  

Frans ville inte gå så långt att kalla den katolska kyrkan för den stora skökan, han 

ansåg att skökan var mer omfattande än så. Han kallade den istället för en brudeskara, 

skökobrud och för ett skökoväsende som inte är trogen Gud. Han ville inte uttala sig om 

troende frälsta i katolska kyrkan då han ansåg att det säkerligen kunde variera. Han frågade 

sig själv hur Ekman kunde ignorera att påven säger att det största problemet i världen skulle 

vara miljön och att man kan köpa frälsning med avlatsbrev. Frans ansåg att påven istället 

borde säga att det är synden som är det enda problemet om han var Gud trogen. 

 

Vad hände i församlingen efter Ekmans beslut? 

Många kände sig sårade och ifrågasatte varför Ekman gjorde si eller så, enligt Frans. Men 

annars tog församlingen det bra och det var ingen som hade valt att sluta på grund av Ekman. 
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Det var för att ingen ser Ekman som sin ledare, alla har Jesus som ledare, menade Frans. 

Frans berättade att vilken församling han var med i hade ingen betydelse. Han var en följare 

av Jesus Kristus och det var det som var det viktiga. Han kunde stanna i församlingen eller gå 

ur det spelade ingen roll, så länge han levde i Andens enhet. Gud vill inte vara i en kyrka 

byggd av trä eller sten, han finns inom oss och därför var hans medlemskap oviktigt ansåg 

Frans. Han berättade också att han varit i Uppsala församling flera gånger efter Ekman valt att 

gå med i katolska kyrkan och att han upplevde den som väldigt levande och inspirerande. Han 

satt gärna och kollade om och om på predikningarna på youtube.  

 

Har er egen tro förändrats?  

Den har inte förändrats alls, menar Frans. Han hade lagt märke till att Ekman hade börjat 

förändras för länge sedan. Han förklarade också att han trodde att vi lever i ändetid och att 

slutet är nära. För honom fanns det bara en väg och det var den han redan levde på. Han ville 

inte bli påverkad av andra utan bara leva i Andens enhet. Att Ekman valde att inte bli en av 

dem som skulle få följa med Jesus när slutet kom, utan stanna kvar på jorden med det onda 

kunde han bara beklaga. Han tyckte det var bra att Ekman sa att han ville samla så många som 

möjligt i samma enhet, men att Ekman behövde tänka på om det verkligen var Andens enhet. 

När Frans fick höra att Ekman blivit katolik tyckte han det var tråkigt för Ekmans del. Han 

menar på att han hade märkt att Ekman hade förändrats långt innan och att han sa att han 

kände tidigt att det Ekman sa var fel och påverkat av något annat än Gud.  

    Även Frans tog upp att han inte tyckte att han tillhörde någon religion, utan bara en tro på 

Jesus. Frans menar att han har blivit frälst och räddad och behövde inte göra några gärningar 

för att tro, som han ansåg definierade en religion. Däremot valde han att försöka göra goda 

gärningar för att han var frälst.  

 

 

7. Analys och diskussion 
I delen analys och diskussion kommer studiens resultat förankras i den teoretiska bakgrunden, 

Bergers plausibilitetsteori och Webers beskrivning av en karismatisk ledare. Resultatet 

kommer även diskuteras mot den tidigare forskningen och bakgrunden i åtanke. Varje 

frågeställning kommer att presenteras var för sig, där analysen presenteras först och följs 

därefter av en diskussion. 

 

1. Hur reagerade informanterna på att deras grundare konverterade till katolska kyrkan? 
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Även om pastorn och ungdomspastorn visste att Ekman hade förändrat sin syn på den 

katolska kyrkan redan 2007, så kom Ekmans beslut som en chock. För pastorn, 

ungdomspastorn, Eva och Arne var Ekman inte en karismatisk ledare. Pastor berättade att han 

personligen hade sett Ekman som en medmänniska med fel och brister, även om han hade sett 

honom som en bra ledare och pastor. Han förklarar också att han upplever att andra i 

församlingen har sett Ekman som något mer, en utvald av Gud. Ekman hade varit en ledare 

och en bra sådan men pastorn, ungdomspastorn, Eva och Arne hade inte uppfattat honom som 

en karismatisk ledare. Ungdomspastorn sa bland annat att han själv inte hade haft ett 

personligt förhållande till Ekman och att han upplevt att Ekman varit väldigt frånvarande de 

senaste åren, vilket är en bidragande faktor till att han lättare kunde föreställa sig en 

församling utan Ekmans påverkan. Han poängterar även att han ansåg det faktum att Joakim 

Lundqvist hade tagit över ett år innan och hunnit vinna både förtroende och hunnit sätta en 

egen prägel på kulturen inom församlingen, hade stor betydelse för att reaktionerna inte skulle 

bli katastrofala. Eva berättade under intervjun att hon och Arne aldrig har varit medlemmar i 

sin församling på grund av Ekman, utan kände att de hittade rätt i församlingen på grund av 

budskapet och stämningen i kyrkan. Eva och Arne upplevde ändå en oro när Ekman 

konverterade, de påverkades av att de upplevde att medlemmar ur församlingen var rädda för 

att Livets Ord hade påverkats av Ekman och åkte därför upp för att med egna ögon se vad 

som hände i Uppsala. De uttryckte att de själva inte kunde stödja att deras församling skulle 

vara katolskpåverkat för då hade de valt att byta församling, men de kände ett förtroende för 

deras pastor när han intygade att inget skulle förändras. Berger beskriver 

plausibilitetsstrukturen som en social bas som upprätthåller trovärdigheten för gruppens 

verklighetssyn.
67

 Eva och Arne behövde försäkra sig om att deras församling fortfarande stod 

för deras verklighetssyn innan de kunde bestämma sig för att stanna kvar i församlingen. 

Pastorns kunde övertyga dem om att församlingen fortfarande delade samma nomos, därför 

kunde de känna sig trygga i sin församling.  

Dag förklarade i sin intervju att han hade sett Ekman som en karismatisk ledare när han 

berättade att han upplevde att Ekman hade varit ledd av Gud. Han lyssnade på hans budskap 

och är än dag övertygad om att Ekman fått en gåva från Gud och att hans predikningar från 

den tiden fortfarande var Guds ord. Däremot upplevde han att Ekmans budskap började låta 

konstiga då Ekman började ändra uppfattning om katolska kyrkan. Dag tolkade det som att 

Ekman hade blivit förledd av Djävulen och slutade därför att lyssna på hans predikningar. 
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Även Frans berättade att han hade märkt av tidigt att Ekman hade förändrat sin syn på 

katolska kyrkan och att han också uppfattade, liksom Dag, att Ekman hade blivit förledd. 

Frans kände en tacksamhet mot Ekman för allt helande han hade upplevt tack vare honom. 

Han sa att han tyckte det kändes förfärligt att Ekman hade blivit katolik, speciellt när han 

tänkte på alla de människor som hade blivit frälsta tack vare Ekman. Både Dag och Frans 

påpekade att Ekman var en människa och de förlitade sig inte på människor utan endast på 

Jesus. Så att Ekman hade blivit katolik påverkade inte dem personligen även om de beklagade 

det. Frans sa att han såg Ekman som en förebild men inte som en Gud. För Dag hade Ekman 

varit en karismatisk ledare och på ett sätt var han det fortfarande, om man ser på att han 

fortfarande ser Ekmans tidigare predikningar som gudomligt inspirerade och sanna. Han säger 

att gåvan Ekman fick av Gud kan ingen ta ifrån honom. Frans däremot har inte sett Ekman 

som en karismatisk ledare utan som en förebild. Varken Dag eller Frans reagerade särskilt 

starkt på Ekmans konvertering då de redan hade tappat synen på honom som ledare för länge 

sedan.  

 

Enligt informanterna var Ekman inte en karismatisk ledare för dem. De ansåg inte att hans 

predikningar var av ett gudomligt ursprung vid tiden då han konverterade. Samtliga var enliga 

i att Ekmans varit en stark och bra ledare för församlingen och att hans ledarskap hade 

bidragit till att människor hade blivit frälsta världen över. Ekman var mänsklig för dem och 

hans gärningar ansågs vara fel. Shamir och Howell delar in följare i två kategorier, social och 

personlig. I den personliga kategorin är ledaren det viktiga och budskapet sekundärt, i den 

sociala är budskapet det primära och ledaren sekundär. Samtliga informanter i studien kan 

man placera i den sociala kategorin, där följarna är säkra i sina åsikter. I den sociala kategorin 

är de mindre mottagliga för påverkan av en ledare med avvikande åsikter.
68

 Ledare blir också 

lättare utbytbar, vilket visar sig stämma överens med deras svar. Eva och Arne hade bytt 

församlingar flera gånger när de sökte efter en församling med ett budskap som stämmer 

överens med deras tro. För dem var budskapet det viktigaste både när de beslutade sig för att 

bli medlemmar församlingen och när de beslutade sig för att stanna kvar. Ungdomspastorns 

svar tyder på att Ekman redan var ersatt som ledare. Joakim Lundqvist hade tagit över året 

innan och hade fått förtroende av medlemmarna att leda församlingen. Frans berättade att han 

ansåg att vilken församling han är medlem i var irrelevant, då det viktiga var att han var en 

följare av Jesus, så även för honom är budskapet det viktigaste. Han sa vidare att Jesus inte 
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ville vara i en kyrka byggd av trä eller sten och att ett medlemskap i en församling därför var 

irrelevant. Enligt Stroopes studie var den viktigaste faktorn till den kyrkliga verksamheten den 

sociala förankringen, vilket Frans styrker i hans intervju när han säger att det inte har någon 

betydelse för Jesus vilken församling han är med i. Hans svar kan då tolkas som att han är 

medlem i en församling för den sociala förankringen och gemenskapen precis som Stroope 

presenterar i sin studie.  

Pastorn var den informant med starkast förhållande till Ekman. Han beskriver deras 

förhållande som personligt och att han till skillnad från församlingen har följt Ekman på nära 

håll och att han inte haft Ekman uppe på en piedestal. Under intervjun svarar pastorn ofta på 

frågorna i sin roll som församlingens pastor och inte som en enskild person, vilket kan ha 

påverkats av att det var en grupp intervju och att ungdomspastorn var närvarande, men också 

av att det vid tiden då intervjun gjordes var en känslig tid. Han berättade att kände en 

tacksamhet mot Ekman för allt han har åstadkommit. Pastorn sa att han respekterade Ekmans 

beslut men måste samtidigt visa församlingen att de inte följer Ekman på något sätt. Hans svar 

visar att han är medveten om att han måste framstå som stabil och stå för församlingens 

gemensamma värderingar.  

 

2. Fick Ekmans konvertering några konsekvenser inom församlingen, enligt 

informanterna? 

Enligt pastorn påverkades församlingen väldigt mycket efter Ekman meddelat att han skulle 

bli medlem i katolska kyrkan. Han berättade att de tappat nästan hälften av alla medlemmarna 

och att det hade inneburit att han och ungdomspastorn hade fått arbeta väldigt hårt för att 

försöka lugna sina medlemmar. De hade fått fokusera på att ge stöd genom cellgrupper, 

hemgrupper och samtal flera veckor och till och med månader efter. Hans uppdrag hade varit 

att försöka övertyga sina medlemmar om att deras församling inte följde Ekman utan var 

precis likadan som innan. Det hade varit en kaotisk tid enligt pastorn. Han menar också att de 

varken ska ha påverkats av Ekman eller försökt avskärma sig mer från katolska kyrkan.  

Innan konverteringen fanns det en gemensam syn på den katolska kyrkan inom 

församlingen. Församlingen fungerade som den sociala basen som stärkte den personliga 

övertygelsen. Ekmans syn på katolicismen hade accepterats som en personlig avvikelse inom 

församlingen innan konverteringen, som inte delades av församlingen, enligt pastorn. I och 

med konverteringen blev Ekman plötsligt ett hot mot den personliga övertygelsen, han blev 

både ett inre och ett yttre hot. Ekman var grundaren, den starkaste förvaltaren av deras 

plausibilitetsstruktur och deras karismatiska ledare och plötsligt konverterade han och blev 
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katolik. Även om Ekman hade pensionerat sig året innan var han fortfarande var en symbol 

och grundare, den störste inom församlingen, vilket resulterade i att hans konvertering kan 

betraktats som ett inre hot. Då Ekman valde att konvertera till katolicismen ifrågasatte han 

därmed verklighetssynen hos församlingen, som han själv varit med och skapat. Trots att man 

vetat om Ekmans förändrade syn på katolicismen så betraktade de inte Ekman som vare sig 

något yttre eller inre hot för församlingen innan hans konvertering. Hans åsikt påverkade inte 

deras övertygelse.
 
Enligt pastorn hade Ekman inte försökt ändra på deras åsikter. Då Ekman 

konverterade tog han ställning för sin åsikt och därmed kritiserade, till och med förkastade 

deras övertygelse. Pastorns och ungdomspastorns jobb blev att övertyga församlingen att 

plausibilitetsstrukturen inom församlingen fortfarande var likadan och lika stark som tidigare. 

För medlemmar som Arne och Eva lyckades de med sitt arbete. Ungdomspastorn ansåg att det 

lyckade sättet Joakim Lundqvist tog över ledarskapet var av högsta betydelse. Även om 

Ekman pensionerade sig bara året innan han konverterade, har han enligt ungdomspastorn och 

Lundqvist varit väldigt frånvarande de senaste tio åren.
69

Det som hände då Ekman plötsligt 

konverterade var att han förlorade sin karisma och han kunde inte längre betraktas som en 

ledare. 

I Dag och Frans församling var det många som kände sig sårade och frågade sig varför 

Ekman gjorde som han gjorde, enligt Frans. Dag däremot ansåg att församlingen inte hade 

påverkats alls och de hade inte haft några medlemstapp. Enligt Dag berodde det på att de i 

församlingen inte förlitade sig på ett mänskligt ledarskap, utan på Jesus ledarskap. Dag 

berättade också att det finns flera i församlingen som man kallar ”läsare” som sitter med en 

Bibeln i handen och som kollar upp allt som predikas för att de inte ska bli vilseledda. Enligt 

Dag upptäckte de tidigt att Ekman hade blivit förledd och att han inte tyckte det var konstigt, 

då det i Bibeln står att till och med de utvalda ska kunna bli förvillade av djävulen. Han 

antyder att det finns en skepticism mot det som predikas i församlingen och att man själv 

måste vara aktiv för att se till att man inte blir förledd. Både Dag och Frans slutade ta till sig 

Ekmans budskap tidigt. Dag berättade däremot att man tidigare inte lagt möten i församlingen 

då det var europakonferens, för att de flesta ville åka dit. De senaste två åren har man valt att 

lägga möten vid den perioden då intresset har svalnat. Det kan tolkas som ett starkt 

ställningstagande mot Livets Ord. Även om församlingen inte tagit avstånd från Livets Ord så 

visar de med sina handlingar att de har tagit avstånd då de inte vill åka upp till 

Europakonferensen och till och med lägger in möten samtidigt.  
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Då pastorns församling minskade till hälften påverkar det även de församlingsmedlemmarna 

som valde att stanna. De valde att stanna för att de inte ville att församlingen skulle förändras, 

de ansåg att församlingen fortfarande hade samma DNA som innan och det var något de stod 

bakom. Men i och med att hälften av medlemmarna slutade i församlingen, förändrades 

församlingens DNA indirekt. Enligt ungdomspastorn var personerna som valde att sluta de 

som inte kunde acceptera att man inte tog tydligare avstånd från Ekman. Nu när församlingen 

inte längre består av de personerna som var mest rädda för att förknippas med Ekman och den 

katolska kyrkan, kan man dra slutsatsen att dagens församling är mer neutral i sin inställning 

mot katolska kyrkan och Ekman. 

Enligt Dag och Frans påverkades inte deras församling av att Ekman konverterade alls. 

Deras svar skulle eventuellt låtit annorlunda ut om intervjun gjordes vid samma tillfälle som  

intervjun med den medlemmarna från den första församlingen. Nu hade det gått tre år och 

ibland kan det vara svårt att komma ihåg allt som har hänt eller så kanske man inte tycker att 

det är lika relevant att ta upp mindre detaljer som man tror är irrelevanta i efterhand. 

Samtidigt hade Dag inte kunnat berätta att de hade lagt in möten under Europakonferensen 

om intervjun hade gjorts år 2014.  

 

3. Påverkades församlingsmedlemmarnas egen religiositet av Ekmans konvertering? 

Pastorn sa att hans tro inte hade förändrats av Ekman. Däremot beskrev han Ekmans 

förändrade syn på den katolska kyrkan som något positivt. Han sa själv att han inte höll med i 

allt Ekman sa men att han ändå kunde respektera det och att det fick honom att tänka igenom 

vad han själv tyckte. I samma andetag sa han att han inte såg allt lika svart och vitt längre, 

utan att det även kunde vara grått. Hans svar visar ändå på att han ändrat åsikt om den 

katolska kyrkan. Han hade blivit mer neutral i frågan än vad han var tidigare.  

Även ungdomspastorn säger att han inte har påverkats av Ekman, utan kände att han hade 

hamnat rätt i sin tro och sin församling. Samtidigt säger han att han aldrig kommer att bli 

katolik och att han med den kommentaren inte menar något illa mot katoliker. Att han lägger 

till att han inte menar något illa mot katoliker kan tolkas som att han inte är delar åsikterna om 

att den katolska kyrkan är den stora skökan.  

Varken Eva, Arne, Dag eller Frans ansåg att deras religiositet hade förändrats efter Ekmans 

konvertering.  

 



 

 

38 

 

Livets Ord har sedan uppstarten på 1980-talet fått stå emot och arbeta mot yttre hot, från 

samhället, media och medlemmarnas egna vänner och familjer.
70

 Självklart har det säkerligen 

uppstått även inre hot under åren men att grundaren och före detta pastorn själv ifrågasätter 

Livets Ord kan upplevas som ett enormt hot av församlingsmedlemmarna. Ett ifrågasättande 

som kan leda till ytterligare tvivel som; om grundaren anser att han har haft fel i den katolska 

frågan, kanske även jag har det. 

Liksom följarna i the Seekers behövde medlemmarna ta ställning till om de ska överge sin 

övertygelse och anses sig vilseledda och lurade eller om de skulle behålla de sin övertygelse 

trots att deras ledare ”erkänt” att den är felaktig, eller om de skulle ta avstånd från Livets Ord. 

Likt de som valde att stanna i the Seekers har medlemma från Livets Ord fått försvara sin tro 

från utomstående och de har försökt jobba bort sektstämpeln som Livets Ord har haft. Tajfel 

och Turner menar att grupptillhörigheten stärks hos personer som har fått försvara den för 

utomstående.
71

 Har de fått utstå mycket påhopp, fått försvara sina åsikter, påverkats i 

personliga relationer och sitt vardagsliv på grund av sina åsikter, då kan det vara svårt att 

bjuda in tanken på att det varit förgäves. Både pastorn och ungdomspastorn hade upplevt 

kritik från både vänner och utomstående, där de känt att de har behövt försvara och förklara 

sitt medlemskap i sin församling. Enligt Torsten Löfstedt finns det en grundläggande tanke i 

Livets Ords budskap att kristna befinner sig i en ständig kamp och trots vänners och bekantas 

kritik har de valt att fortsätta vara medlemmar i sin församling. Mead menar att människor 

svarar på frågan Vem är jag? genom att sätta sig själva i ett sammanhang och en grupp som 

de identifierar sig med. Samtliga informanter har uttryckt att de känner sig trygga i sin tro och 

övertygelse och att de inte skulle kunna påverkats av Ekman. De såg inte Ekman som den 

självklara ledaren. Han hade varit frånvarande i sin roll och saknade även karisma hos 

informanterna.  

Så varför Dag och Frans att stanna i sina församlingar om de ansåg att Ekman var förledd 

av djävulen? Precis som Dag förklarar så sätter de inte sin tillit till människor som ledare. De 

accepterade Ekman som en chef för Livets Ord, precis som Hansson skriver, att ledare till 

skillnad från chefer behöver följare av egen fri vilja. De var båda tydliga med att säga att 

Ekman inte var deras ledare. De såg inte heller medlemskapet i församlingen som något 

viktigt som definierade deras tro.  
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8. Slutsats 
Ekmans beslut att bli katolik har fått stora konsekvenser för en av församlingarna i studien, då 

nästan hälften av medlemmarna valde att sluta. I den första församlingen har det krävt mycket 

arbete för att övertyga medlemmar att församlingen är den samma. I den andra församlingen 

har det inte varit några medlemstapp, däremot kunde man se att de tagit avstånd från Livets 

Ord Uppsala, då de valt att lägga möten då Europakonferensen är. Informanterna som studien 

bygger på hade inte synen på Ekman som en karismatisk ledare, vid tiden då han 

konverterade. Samtliga informanter har uttryckt att de har känt sig trygga i sin tro och sin 

församling och att de inte upplever att de har påverkats av Ekmans syn på den katolska 

kyrkan. De anser inte att budskapet i församlingen har förändrats eller kommer att förändras 

på grund av Ekman. Fyra av informanterna har själva uttalat att de inte lägger sin tro på en 

människa och av den anledningen har Ekman inte haft ett större inflytande på deras 

religiositet.  

 

 
 

9. Framtida forskning 
Det hade varit intressant att intervjua de medlemmarna ur församlingen som valde att sluta. 

Dels för att få höra deras förklaringar till avhoppet, men också för att se vart de tog vägen. 

Bytte de församling? Var synen på den katolska kyrkan i den nya församlingen viktig? Eller 

var det viktiga att bara ta avstånd från Livets Ord?  

Det hade även varit intressant att göra en studie på församlingen i Uppsala. Hur påverkades 

de? Var det någon som följde Ekman till katolska kyrkan? Hur ser förändringen ut med tiden?  
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Bilaga  
 

Intervjuguide Livets Ord 
Vilken församling är du medlem i? 

När blev du medlem? 

Vad var/är det med din församlings budskap som tilltalar dig? 

På vilket sätt är er församling kopplade till Livets Ord i Uppsala? 

Har du någon koppling till Livets Ord i Uppsala?  På vilket sätt?/Varför inte? 

Vilken relation har du till Ulf Ekman? 

Har Ekman haft någon inverkan på din tro? 

 

Vad var församlingsmedlemmarnas syn och reaktion på att Livets Ords grundare 

konverterade till katolska kyrkan?  

Kan du berätta för mig hur du reagerade du när du fick höra att Ulf Ekman skulle konvertera till 

katolska kyrkan? 

Hade du märkt av att han hade närmat sig den katolska kyrkan innan han konverterade? 

Hur känner du idag om Ekmans konvertering? 

 

Vilka konsekvenser fick Ekmans konvertering för församlingen, enligt medlemmarna 

som valde att stanna kvar? 

Hur reagerade din församling? 

Påverkade det din församling och medlemmarna? 

Var det några medlemmar som slutade på grund av att Ekman konverterade? 

Vet du vilken syn har din församling har på katolska kyrkan? 

 

Hur påverkades informanternas egen religiositet av Ekmans konvertering? 

Vilka är dina åsikter om att katolska kyrkan skulle vara det som Bibeln beskriver som den stora 

skökan? 

Är det något som har funderat över före och efter Ekman konvertering? 

Har Ekmans beslut påverkat dig i din tro?  Hur? Eller varför inte? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


