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Abstract 
During the 20th century, our planet and its population have faced a number of environmental 

challenges. The climate on earth is changing and it is most likely due to human activity and the 

destruction of the earth's resources, ecosystems and waterways. More recently a very active 

environmental movement is taking up more space in people's lives. In many ways, it can be 

considered that climate change, and the movement that accompanied it, created a generation of 

people who proclaim a doom as a result of human destruction of the planet. I have conducted 

qualitative online interviews with nine representatives from the Church of Sweden, mainly 

church pastors from southern Sweden, to see how they relate to climate change, their views on 

judgement day and how they respond to people in their office who have anxiety and are 

concerned about climate change and the possible destruction of the human race. The result 

shows that all respondents in the survey place a great focus on man's individual and collective 

responsibility in the care for the earth, that is, according to them, God's creation. Through 

Berger’s social-constructivist theories of secularization, the study shows that the climate 

movement itself sometimes lacks Christian values of optimism and Christian concepts, such as 

God's grace, forgiveness, and hope. It thus gives the impression that the movement in some 

ways has a secular character. In contrast to this, the representatives of the Swedish Church claim 

to have a hopeful attitude and mostly believe that climate change is not part of the eschatological 

prophecies described in the Bible. However, they often reason that one cannot know for certain 

what the future holds, but as they hope and long for Christ's return, they have no fear but instead 

put their faith in hope and in God. They believe there is a clearer optimism on their part in the 

form of forgiveness, grace and hope and are willing to lead by example by caring for people 

who fear and encourage them to hope and the trust in God.  
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1. Inledning 

Under människans historia går det att betrakta ett antal olika fenomen som till synes verkar vara 

återkommande som en del av människans utveckling. Domedagsprofetior är onekligen ett 

sådant fenomen. Maya-civilisationernas förutspådda domedag, som nådde sin kulmen under 

2012, är ett exempel på eskatologiska utflykter som förekommit på senare tid.1 Det kan också 

vara av intresse att nämna de eskatologiska teorierna som skapades och fortsatte att existera 

under kalla krigets mest intensiva perioder. Under denna period spreds farhågor om jordens 

förstörelse som följd av ett kärnvapenkrig mellan de då båda stormakterna Sovjetunionen och 

USA. Sedan kalla kriget tog slut har världsordningen förändrats något. Västvärldens 

sekularisering, eller snarare avkristnandet av västvärlden, kan ha inneburit att de eskatologiska 

profetiorna i Uppenbarelseboken, och andra delar av Nya testamentet, inte längre utgör samma 

relevans i ett västerländskt samhälle.2 Istället har blickarna vänts mot mänsklighetens egna 

påverkan. Sedan 80-talet har klimatrörelsen växt fram som en stormakt på den politiska arenan 

och har sedan 2010-talets början utgjort en dominant faktor i globala debatter och målsättningar. 

De största religiösa grupperna världen över, både historiskt och i nutid, har varnat för en 

kommande domedag, exempelvis som ragnarök inom asatro3 och den yttersta dagen inom de 

tre abrahamitiska religionerna.4 Det går det därmed att reflektera över hur relationen mellan 

religion och andra yttringar om jordens undergång fungerar. Det finns ett utrymme i att 

undersöka hur Svenska kyrkan, som är den största religiösa organisationen i Sverige, hanterar 

något som påverkar många människor och som således påverkar kyrkan och dess bibliskt 

förankrade identitet.  

1.1 Problemformulering 
Under 1500-talet slog den evangelisk-lutherska reformen igenom i Sverige och kyrkan blev en 

nationalkyrka med en nära relation till kungen i Sverige. Kyrkan fick ett stort ansvar i omsorgen 

av sina församlingsmedlemmar och församlingen var en utgångspunkt i den dåtida svenska 

demografin.5 Under de senaste decennierna har klimatrörelsen expanderat explosionsartat och 

Svenska kyrkan har en vilja och självpåtaget ansvar att ta ställning i dessa frågor. 

                                                
1 Ahlqvist, Pontus, Världen förbereder sig för undergången, Aftonbladet. 2012-12-03, 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/ngm49J/varlden-forbereder-sig-for-undergang (Hämtad 2019-12-22) 
2 Ingelhart, Ronald. Welzel, Chris, The WVS Cultural Map of the World. 
http://www.worldvaluessurvey.org (Hämtad: 2020-02-12) 
3 Nationalencyklopedin [Elektronisk resurs], Ragnarök. 
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ragnarök (Hämtad 2019-12-29) 
4 Hooper, Richard J., End of days: predictions of the end from ancient sources, Sanctuary Publications, Sedona, 
AZ, 2011, s 156.  
5 Svenska kyrkan, Historik. https://www.svenskakyrkan.se/historik (Hämtad 2020-01-03) 
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Klimatrörelsens viktigaste fokus ligger på människans förstörelse av planeten i form av 

miljöfarliga utsläpp som i sin tur påverkar ekosystem, temperatur och vattennivåer. Den stora 

fruktan för konsekvenserna, som i vissa fall porträtteras som människans utplåning av sig själv, 

har lett till att människor har hamnat i existentiella kriser. Här har Svenska kyrkan i många 

avseenden en viktig funktion. Förstörelsen av världen är inom kristendomen en vital del av de 

profetior som hänger samman med Kristi återuppståndelse och ankommandet av Guds rike på 

jorden som Johannes beskriver det i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Forskningsläget om 

relationen mellan religion och klimatförändringar är överlag ganska väl studerat. Däremot har 

de studier som tidigare gjorts främst riktat sig mot andra geografiska områden och religiösa 

organisationer än i Sverige och även fokuserat på officiella förhållningsätt av religiösa 

institutioner. Det finns därför en relevans i att undersöka hur representanter ur Svenska kyrkan 

arbetar efter de normer och kulturella yttringar som förekommer i ett både sekulärt och globalt 

samhälle. Samtidigt kan undersökningen ge svar på hur dessa representanter bemöter 

klimatförändringarna och människors oro inför dem och hur det ligger i linje med deras 

trosuppfattning och syn på den yttersta dagen och Guds dom. 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att se hur representanter för Svenska kyrkan förhåller sig till och hanterar 

klimatrörelsen gällande klimatkrisen och klimatförändringar. Genom att ställa 

klimatförändringarna i relation till apokalyptiska tankegångar, i synnerhet Uppenbarelseboken, 

syftar studien till att se till hur Svenska kyrkans representanter ser på Bibelns skrifter gällande 

domedagen. Genom att genomföra en postal intervju med en polyfon skara representanter syftar 

även studien till att se hur representanterna bemöter människor som oroar sig för domedagen 

som den uttrycks inom klimatrörelsen, samt hur de själva ser till situationen utifrån sin egen 

tro. För att få svar på dessa frågor följer här tre stycken frågeställningar. 

 

• Hur ser representanter i Svenska kyrkan på den yttersta dagen och Guds dom?  

• Hur förhåller sig Svenska kyrkans representanter sig till klimatförändringarna? 

• Hur bemöter Svenska kyrkans representanter, i sitt ämbete, människor med 

existentiella kriser kopplade till den ökade medvetenheten och exponeringen av 

klimatförändringarna?  
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1.3 Bakgrund 

1.3.1 Klimatförändringarna  

Eftersom klimatfrågan och klimatförändringarna utgör en aspekt av arbetet som är relevant för 

frågeställningarna och forskningsläget krävs det därför ett vetenskapligt redogörande kring vad 

klimathotet faktiskt innebär. Klimatförändringar definieras som en process där planeten går mot 

varmare temperaturer som i sin tur genererar följder som förhöjd vattennivå och andra 

konsekvenser som försämrar levnadsförhållanden för stora delar av världens befolkning. FN:s 

(Förenta Nationerna) klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) har som 

syfte att förse världen med ett vetenskapligt perspektiv och underlag för att stärka kunskapsläget 

gällande klimatförändringar och dess socioekonomiska påverkan. De har också som uppgift att 

undersöka i vilken mån människan påverkar klimatet. IPCC har sedan sitt grundande, 1988, 

släppt en rad rapporter som behandlat de klimatförändringar som äger rum på jorden. Enligt 

IPCC:s fjärde rapport från 2007, har människans utsläpp av växthusgaser bidragit till de 

temperaturhöjningar som sker på jorden.6  

 

Temperaturhöjningen, eller den globala uppvärmningen, beror på den stora mängden koldioxid 

och metan som finns i jordens atmosfär och som förhindrar att solens strålar lämnar jordens 

atmosfär. Detta genererar högre temperaturer då värmen som solens strålar genererar stannar i 

atmosfären vilket leder till en kedjereaktion av ödesdigra effekter. Exempel på långsiktiga 

effekter presenteras i IPCC:s rapport på fem punkter. 7 

 

Den första konsekvensen av förhöjd temperatur blir enligt IPCC att unika och hotade ekosystem 

i korallreven, polar- och bergsområden riskerar att försvinna. Den andra följden är extrema 

väderförhållanden där IPCC:s projektioner menar på att en ökad förekomst av torka, 

värmeböljor och översvämningar är att vänta med största säkerhet. En tredje följd är den 

orättvisa fördelningen av uppvärmningens effekter och variationen av sårbarhet beroende på 

vilken region som klimatförändringarna påverkar. IPCC menar att fattiga och äldre i många 

utvecklingsländer, men även industriländer, kommer utsättas för en ökad sårbarhet mot 

                                                
6 Pachauri, Rajendra K. & Reisinger, Andy. (red.), Climate change 2007 [Elektronisk resurs] : synthesis report, 
IPCC, Geneva, Switzerland, 2008. 
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_synthesis_report.htm. 
(Hämtad 2019-12-23) 
7 Björn-Ola Linnér, FN:s klimatpanel 2007: Syntesrapport. Fjärde utvärderingsrapporten från 
Intergovernmental Panel on Climate Change, Linköping, Naturskyddsverket, 2007. 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5763-3.pdf. (Hämtad 2019-12-22) 
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exempelvis tung torka vid specifika breddgrader på planeten. En fjärde följd blir att kostnaderna 

som klimatförändringarna medför i form av exempelvis naturkatastrofer, kommer att stiga 

parallellt med temperaturen. Vid den femte, och sista punkten, menar IPCC på att global 

uppvärmning över en längre tid kommer leda till ökad havsnivå vilket kan komma att lamslå 

hela kustlinjer och floddeltan. 8 

 

Rapporten från 2007 gav övergripande redogörelser kring de risker och faror som 

klimatförändringarna kan innebära. 2018 släpptes en specialrapport som ämnade att beskriva 

och förklara de effekter och konsekvenser som 1,5 grader Celsius uppvärmning på jorden kan 

komma att innebära. 9 Specialrapportens huvudsyfte var att bevisa att 1,5 graders uppvärmning 

får mycket allvarliga konsekvenser för människan, miljön och för världens ekosystem. 

Sammantaget är budskapet att tydliggöra att konkreta handlingar, hög ambitionsnivå och 

politisk vilja i närtid är avgörande för framtiden. Markku Rummukainen, som arbetar som 

klimatrådgivare IPCC mellan SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut), 

rapporterade efter rapportens publikation den 8 oktober 2018 att det numera finns ett 

vetenskapligt underlag för temperaturskillnadernas effekter. Detta ger i sin tur ett politiskt 

spelrum och möjlighet till konkret politiskt handlande efter vetenskapliga bevis.10 

1.3.2 Klimatrörelsen i världen och i Sverige 

Klimatrörelsen tar sin början i den ideologiska utgångspunkten, ekologism. Under 1970-talet 

utvecklades rörelsen utifrån 60-talets vänsterrörelser som sköljde genom flera länder i 

västvärlden. Ekologismen ser på det rådande industrisamhället som något som rubbar den 

naturliga balansen där naturen tar skada av människans levnadssätt som grundar sig i 

kapitalistisk och materialistisk strävan. Detta för tankarna bak till Jean-Jacques Rousseau som 

på 1700-talet lyfte fram kritik mot människans alltmer artificiella och materialistiska 

levnadssätt som följd av industrialismen. 11  

 

 

 

                                                
8 Ibid 
9 Markku Rummukainen, En halv grad gör stor skillnad, SMHI. 2018-10-08 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/en-
halv-grad-gor-stor-skillnad-1.140075 (Hämtad 2019-12-22) 
10 Ibid 
11Nationalencyklopedin, ekologism. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ekologism 
(Hämtad 2019-12-29) 
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I Sverige har klimatrörelsen fått sin främsta ideologiska och politiska röst i och med 

Miljöpartiets grundande 1981 som följd av att folkomröstningen om kärnkraft 1980 inte gick i 

miljöaktivisternas riktning. 1988 kom miljöpartiet in i Sveriges riksdag och trots deras nedgång 

mellan 1991–1994 har miljöpartiet blivit en politisk makt i Sverige och ingick senare i allians 

med Sveriges historiskt sett största parti, Socialdemokraterna. Miljöpartiet har sedan 2014 suttit 

i regering tillsammans med Socialdemokraterna trots nedgående valresultat i riksdagsvalet 

2018. 12 Under 2018 fick rörelsen ny luft i form av klimataktivisten Greta Thunberg som vid 

15 års ålder lanserade strejken Fridays for future där hon spenderade varje fredag utanför 

riksdagshuset i Stockholm. Strejken spreds explosionsartat genom medierna i Sverige och strax 

hade rörelsen spritts över hela världen där hundratusentals ungdomar successivt började låt bli 

att delta i skolundervisning på fredagar för att demonstrera mot makthavare världen över. 

Demonstrationerna hade som syfte att lyfta en oro kring klimatförändringarnas konsekvenser 

och enligt dem bristen på handling från världens makthavare. Trots att klimatrörelsen funnits i 

mer än 50 år som organiserad rörelse bör Greta Thunbergs aktivism i många avseenden anses 

vara det stora startskottet för västvärldens enorma klimatfokus idag.13 Under flera stora 

politiska möten som organiserats av FN, WEF (World Economic Forum), EU-parlamentet, har 

Thunberg talat i syfte att främja klimatförebyggande aktioner hos världens politiker. Hennes 

troligtvis mest berömda tal, Our house is on fire, fick stor spridning på grund av dess 

kontroversiella karaktär.14 

1.3.3 Klimatångest 

I takt med att klimatrörelsen fått större utrymme i det mediala och politiska rummet, samt att 

människor i större utsträckning tar del av informationen kring IPCC:s rapporter om de 

konsekvenser som klimatförändringarna kan innebära, har ett nytt psykiskt fenomen dykt upp. 

I Svenska Dagbladet publicerades 2010 en artikel som lyfte fram de psykiska effekter på 

människan som klimatrörelsen och klimatmedvetenhet bidragit till. Psykologen och 

psykoterapeuten Görel Hedtjärn nämner i artikeln hur det på senare år blivit vanligare med 

psykiska besvär som följd av människors oro inför klimatförändringarna. Hedtjärn menar på att 

                                                
12 Miljöpartiet, Miljöpartiets Historia. https://www.mp.se/om/historia (Hämtad 2020-01-05) 
13 Woodward, Aylin, Greta Thunberg turns 17 today. Here's how she started a global climate movement in just 
18 months, Business Insider, 2020-01-03.  https://www.businessinsider.com/greta-thunberg-bio-climate-change-
activist-2019-9?r=US&IR=T#thunberg-has-been-thinking-about-climate-change-and-the-lack-of-action-to-curb-
it-since-age-8-she-has-said-she-didnt-understand-why-adults-werent-working-to-mitigate-its-effects-2 (Hämtad: 
2020-01-03) 
14 Fridays For Future. Greta Thunberg "Our House is on Fire" 2019 World Economic Forum (WEF) in Davos. 
2019. https://www.fridaysforfuture.org/greta-speeches#greta_speech_jan25_2019 (Hämtad 2020-02-17) 
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besvären ofta tar sig i uttryck genom en stor maktlöshet som skapar panikångest, psykoser och 

depression.15 

 

Opinionsundersöknings-företaget SIFO Kantar genomförde mellan 16 och 31 juli 2018 en 

undersökning i samarbete med livsmedelsföretaget ICA gällande människors oro för 

klimatförändringarna. 1000 personer frågades över hela Sverige och resultatet visade att 46% 

av de tillfrågade uttryckte en oro som direkt kan kopplas till klimatförändringarna. Det förekom 

tydliga linjer hos de tillfrågade där oron eller ångesten främst tog sig i uttryck hos de som är i 

åldern 18–29, som i undersökningen kategoriseras som de yngre, och där nästan sju av tio 

uttryckte en oro.16 Bland de äldre, som i undersökningen kategoriserades i åldrarna 65–79, 

uttryckte bara var tredje person en viss oro kopplat till klimatförändringarna. Sammantaget går 

det att konstatera att undersökningen visar på hur ungdomar, i åldrarna 18–29 oroar sig mer 

vilket enligt artikeln kan antas bero på att den kategorin människor är de som ärver den planet 

som de äldre i det avseendet redan förbrukat. 17  

1.4 Svenska kyrkan  
Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund och var statskyrka mellan åren 1536–2000. 

År 2000 klippte Svenska kyrkan banden med den svenska staten vilket innebar att kyrkan blev 

ett trossamfund utan särställning inför staten och blev en rikstäckande folkkyrka. 18 

 

Året 2000 utgör i flera fall en markör för kyrkans minskande inflytande i samhället då den inte 

längre förblev en del av den svenska statsapparaten. Svenska kyrkan är dock, som tidigare 

nämnts, Sveriges största trossamfund med knappt 6 miljoner medlemmar i Sverige och består 

av 1 337 församlingar i Sverige och 31 församlingar utomlands.19 Svenska kyrkan är politiskt 

obunden men har en stark relation till det rådande samhällsklimatet och samhällsdebatten. 

Anledningen till detta beror bland annat på att Svenska kyrkan håller sina egna val likt de 

allmänna valen inom Sveriges politiska ledning. Dock samlas inte grupperna under namnet 

partier, utan som nomineringsgrupper. Däremot finns riksdagspartierna representerade i form 

av kyrkopolitiker i olika nomineringsgrupper. Kyrkovalet beslutar sedan vilka kyrkopolitiker 

                                                
15 Lagerblad, Anna, Klimatångest nytt fenomen i psykiatrin, Svenska Dagbladet, 2010-12-07. 
https://www.svd.se/klimatangest-nytt-fenomen-i-psykiatrin. (Hämtad 2020-01-04) 
16 Sifo. Så många svenskar har klimatångest. DN Kampanj, 2018, https://kampanj.dn.se/ica/siffrorna-visar-sa-
manga-svenskar-har-klimatangest/ (Hämtad 2020-01-02) 
17 Ibid 
18 Svenska kyrkan, Historik. 
19 Svenska kyrkan, Statistik. https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval (Hämtad 2020-01-03) 
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som tar plats i kyrkans olika nivåer inom organisationen. Det högsta beslutande organet, 

kyrkorådet, beslutar om kyrkans övergripande frågor medan det regionala organet, stiftet 

förvaltar och assisterar de olika församlingarna som drivs lokalt.20   

 

2019 publicerade svenska biskopar ett biskopsbrev gällande klimatet som ämnade att 

komplettera klimatfakta med kyrkans erfarenhet. I biskopsbrevet presenterar biskoparna olika 

förslag över hur kyrkan kan skapa ett engagemang hos människor, företag och organisationer 

för att gå mot en mer hållbar utveckling. Samtidigt som de lyfter det faktiska läget rent 

vetenskapligt presenterar de sina teologiska ståndpunkter i förhållande till frågan. 21 

 

Kyrkans roll i samhällsdebatten och i samhällsklimatet har skapat stora konflikter inom 

organisationen. Enskilda fall av ideologiska och politiska konflikter har återkommande 

uppmärksammats. Bland annat har det rapporterats att kyrkopolitikerna som väljs in i 

kyrkovalen främst har en lojalitet gentemot sina partier, i synnerhet de etablerade partierna som 

sitter i riksdagen. I en artikel från 2016 argumenterar fyra stycken oberoende kyrkopolitiker för 

att partipolitikernas makt i kyrkan blivit alldeles för stor. Författarna menar att efter år 2000 

blev kyrkan ett organ för politiker att påverka delar av kyrkan som artikelförfattarna menar 

skapar politiska konflikter snarare än teologiska sådana. 22 

 

De interna konflikter som är återkommande i media går att koppla till befolkningen i Sverige. 

För knappt 40 år sedan var 95% av Sveriges befolkning medlemmar i Svenska kyrkan, idag 

cirka 60%. Den minskade procentuella andelen beror på flera saker. En orsak är att Sverige 

under slutet av 90 – och första decennierna på 2000-talet haft en förhållandevis stor invandring 

av människor från med icke-kristen kulturell - och religiös bakgrund. En annan orsak är de stora 

mängder avhoppare som tidigare varit medlemmar i Svenska kyrkan men som nu valt att gå ur. 

Svenska kyrkan identifierar medlemsavhopparna som deras största problem och det har 

genomgående under de senaste 20 åren publicerats artiklar och undersökningar om de 

bakomliggande orsakerna. 23 

                                                
20 Svenska kyrkan, Kyrkovalet. https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval (Hämtad 2020-01-03)  
21 Svenska kyrkan, Ett biskopsbrev om klimatet, 2019. 
https://www.svenskakyrkan.se/filer/Ett%20biskopsbrev%20om%20klimatet%202019(1).pdf (Hämtad 2020-02-
06) 
22 Birgersdotter, U, Berggård, E, Nihlen, J, Stjernholm, Y, ”Befria svenska kyrkan från partipolitiken”, Svenska 
Dagbladet, 2016-08-21. https://www.svd.se/befria-svenska-kyrkan-fran-partipolitiken, (Hämtad 2020-01-03) 
23 Svenska kyrkan, Statistik. https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval (Hämtad 2020-01-03) 
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1.5 Eskatologi och apokalypser 

Eskatologi kan beskrivas som läran om de yttersta tingen och apokalyps brukar beskrivas som 

uppenbarelse. Orden härstammar från grekiskans eskatos som betyder det sista och apokalyps 

som betyder uppenbarelse eller avslöjande. Det förekommer att dessa båda begreppen blandas 

ihop med varandra som en sorts enkel förklaring till de profetior som i synnerhet religiösa 

grupper använt sig av i urminnes tider genom muntliga traditioner och religiösa urkunder. Bland 

annat kan dessa profetior handla om jordens undergång, kampen mellan gott och ont eller 

väntan på gudomligheter. Inom kristendomen ligger fokus främst på Kristi återkomst. 

Anledningen till att delar av västerlandet förväxlar apokalyps med jordens undergång beror på 

att Uppenbarelseboken i Bibeln innehåller visioner från Johannes som berättar om de 

dramatiska katastrofer som sker precis innan Kristus uppenbarar sig. 24 

 

Sammantaget går det att förklara eskatologin som läran om de yttersta tingen och inom kristen 

eskatologi är det Uppenbarelseboken som utgör det största textverk som förklarar den yttersta 

tiden. En bok som kommer att förklaras kortfattat i följande kapitel. Uttrycket apokalyps å andra 

sidan, har ofta en annan betydelse utanför kyrkan och kan ofta betraktas på två olika sätt.25 

För att simplifiera begreppen är det möjligt att betrakta verkligheten som en tidslinje med en 

början och slut, likt Big bang och jordens undergång. Alternativet grundar sig därför i att se 

verklighetens tidslinje som en cirkel där de människor som exempelvis varit trogna överlever 

undergången och börjar om. Kristendomens beskrivning av den yttersta dagen kan liknas med 

en cirkulär tidslinje där människan överlever och Gud besegrar det onda en gång för alla. I den 

sekulära västvärlden har apokalyps en mycket mer linjär, dramatisk och definitiv karaktär än i 

Bibelns texter och lägger istället ett större fokus på tillintetgörandet av människan och allt slut. 

Något som gör det möjligt att dra paralleller till delar av klimatrörelsen.26 

 

Uppenbarelseboken och Nya Testamentet 

Uppenbarelseboken är den sista boken i Nya Testamentet och består av visioner från siaren 

Johannes, som traditionellt identifierats med aposteln Johannes, som skildrar tidens slut. Det är 

apokalyptiska visioner om händelseförloppet mellan Jesu återuppståndelse och hans återkomst. 

På jorden sker fruktansvärda och dramatiska skådespel där jorden går igenom ett stålbad för att 

                                                
24 Nationalencyklopedin, [Elektronisk resurs], eskatologi. 
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/eskatologi (Hämtad 2020-02-04) 
25Nationalencyklopedin, [Elektronisk resurs], apokalyptik.  
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/apokalyptik (Hämtad 2020-02-04) 
26 Moltmann, Jürgen, Den Gud som kommer: kristen eskatologi, Verbum, Stockholm, 1997, s 152–156 
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sedan avslutas med Kristus återkomst till jorden. Uppenbarelseboken anses vara en av de mer 

svårtydda texterna i hela Nya testamentet och har en rad olika tolkningar som varierar enormt, 

vissa mer bokstavliga än andra. Det är dock värt att nämna att Uppenbarelseboken inte på något 

sätt är den enskilt fristående apokalyptiska texten i Nya testamentet utan dessa förkommer även 

bland evangelierna. Profetior om jordens förstörelse, Kristus återkomst och ankommandet av 

Guds rike förkommer bland annat i Matteusevangeliet, Markusevangeliet och 

Lukasevangeliet.27 

2 Tidigare forskning 
 
I takt med att människan fått en ökad medvetenhet gällande klimatförändringar och människans 

inverkan på miljön har forskning bedrivits i syfte att identifiera och beskriva relationen mellan 

religion och klimatförändringar. För att knyta an till uppsatsämnet har jag valt att utgå från två 

avgränsningar som lägger fokus på dels kyrkans roll under rådande klimatförändringar och dels 

hur det förekommit och förekommer konfliktlinjer mellan vetenskapliga förhållningssätt till 

klimathotet och religiösa livsåskådningar. Valet av studier, böcker och artiklar har främst gjorts 

genom ett strategiskt urval efter nyckelord som sökorden climate change, religion, Swedish 

Church, christianity och enviromentalism. Genom den akademiska databasen Google Scholar 

bar sökningarna frukt och avgränsades sedan i relation till studiens syfte och frågeställningar. 

Att personerna bakom forskningen ofta citerade varandra i forskningsfältet gav mig ytterligare 

tilltro till urvalet och baserade därför urvalet delvis på mängden citeringar och av vilken typ. 

Den tidigare forskningen består till stor del av studier kring religiösa organisationers och 

representanters inställningar till klimatförändringarna och studierna riktar sig främst mot att 

undersöka hur attityder och åsikter påverkar förhållningssättet till klimathotet inom dessa 

religiösa grupper och institutioner.  

 

Religiösa institutioner som aktör under klimatförändringar 
 
Paula J. Posas publicerade 2007 uppsatsen Roles of religion and ethics in addressing climate 

change vid Liverpools universitet och hävdar att religionen har en mycket avgörande roll i 

formandet av attityder och beteendemönster. Religionens avgörande roller i klimatfrågor och 

miljörättvisa beror främst på religionernas funktioner i samhället, etiska läror, inflytande och 

                                                
27 Nationalencyklopedin, [Elektronisk resurs], evangelium. 
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/evangelium (Hämtad 2020-02-04) 
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förmåga att inspirera anhängare till handling. Religionens förmåga att inspirera till handling är 

enligt Posas av största vikt då ett religiöst baserat engagemang och inflytande på etiska aspekter 

som rör klimatförändringar lägger ett stort ansvar på religionens roll i framtida lösningar på 

klimatkrisen. Posas utgör därför ett kronologiskt avstamp i forskningen som sedan kompletteras 

av Sachdevas resonemang om religiösa ledares och institutioners roll i formandet av 

beteendemönster och värderingar.28 

 

Sonya Sachdeva, som arbetar som beräkningssamhällsvetare vid US Forest Service, 

genomförde 2016 en studie som heter Religious Identity, Beliefs, and Views about Climate 

Change. I studien knyter Sachdeva samman en rad religiösa åskådningar och hur deras attityder 

kan vara till fördel eller till nackdel för hållbarhet, de rådande klimatförändringarna och det hot 

som klimatförändringarna utgör mot vissa religiösa världsbilder. Sachdeva förklarar att 

klimatrörelsen främst grundar sig i det vetenskapliga men menar också på att de religiösa 

institutionerna i världen har en viktig roll i strävan efter ett hållbart samhälle och leverne. Hon 

tydliggör detta genom att betona hur religiösa grupper och institutioner har en stor inverkan på 

människor och kan påverka hur människor beter sig i sin natur och hur resurser ska fördelas. 

Sammantaget menar Sachdeva att religiöst grundade föreställningar om människans roll i 

naturen kan ha en enorm påverkan på människors levnadssätt och sammanfattar sin studie med 

att i kampen mot klimatförändringar måste inte religiöst förankrade världsbilder och sekulär 

vetenskap stå som varandras motpoler. 29 

 

Nils Egberg, docent i klinisk koagulationsforskning vid Karolinska institutet och master i 

teologi vid Enskilda högskolan Stockholm, publicerade 2019 en artikel om kyrkliga dokuments 

syn på klimatförändringarna och hur deras engagemang i frågan ser ut. Egberg utgår från den 

teologiska utgångspunkten att jorden är en del av skapelsen, och att människan är skapad i Guds 

avbild. Med egenskapen som särställd inför Gud har människan som huvudsakligt ansvar att 

bistå med att skapa en hållbar utveckling och behandla skapelsen, d.v.s. planeten, så att den blir 

                                                
28 Posas, Paula. Roles of religion and ethics in addressing climate change. Ethics in Science and Environmental 
Politics. Vol, 7, 2007 https://www.int-res.com/articles/esep/2007/E80.pdf (Hämtad 2020-03-16) 
29 Sachdeva, Sonya, Religious Identity, Beliefs, and Views about Climate Change, Climate Science: Oxford 
Research Encyclopedias, 2016. 
https://www.researchgate.net/publication/308902389_Religious_Identity_Beliefs_and_Views_about_Climate_C
hange (Hämtad 2020-01-21) 
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en bra plats för alla människor. Han lyfter bland annat att kyrkan bör ha som ansvar att bidra 

med stöd och kunskap gällande livsstilar för att främja ett hållbart levnadssätt i samhället. 30 

 

Då flera av studierna som presenterats ovan utgår från andra platser än just Sverige ger det en 

bild av hur forskningen och resultaten ter sig på andra platser på jorden. George C. Nche 

publicerade 2020 en vetenskaplig artikel som fokuserade på kristna religiösa ledare i Nigeria. I 

studien presenterar han hur de 30 respondenterna från olika kristna inriktningar förhåller sig till 

klimatförändringarna. Studien visade att religiösa värderingar i form av eskatologiska 

övertygelser, fatalism och pessimism påverkade klimatförändringsuppfattningar bland olika 

kyrkliga ledare. Resultatet visade också att religiös tillhörighet spelade en stor roll i påverkan 

av vissa religiösa åskådningar, exempelvis synen på den yttersta dagen. Forskningen visar 

därmed att det finns ett tydligt samband mellan religion och miljöfokus och ekologism som 

varierar beroende på vilken kristen inriktning man tillhör.31 

 

Konfliktlinje mellan vetenskap och religion i förhållande till klimatförändringarna 

 

Eftersom föreliggande uppsats fokuserar på relationen mellan klimatförändringar och religion 

ställs vetenskapen och religiösa åskådningar mot varandra på ett sätt som skulle kunna 

komplicera deras roller i samhället i fråga om gudssyn och naturens roll. Inom fältet finns det 

flertalet studier som undersöker relationen mellan vetenskap och religion. 

 

Sigurd Bergmann publicerade 2009 artikeln, Climate Change Changes Religion, – through a 

Theological Lens, som fokuserar på sambandet mellan global förändring som följd av 

klimatförändringar och religiösa världsbilder. Bergmann förklarar att förslagen på förändringar 

i världen främst fokuserar på innovativa och teknologiska problemlösningar. Artikeln menar att 

det ligger ett för litet fokus på den mänskliga och kulturella aspekten av förändringar. Samma 

författare menar att religion inte bör ses som ett problem i fråga om klimatförändringar utan 

snarare att den är en sorts konstant som bör ses som en konstruktiv nämnare i formandet av 

sociokulturella beteenden som är avgörande i arbetet mot klimathotet. 32 

                                                
30 Egberg, Nils, Hur hanterar kyrkorna den hotande klimatkrisen? Socialmedicinsk Tidskrift, Vol. 96, nr 3, 2019: 
368–376. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1876/1873 (Hämtad 2020-02-18)  
31 Nche, G. C. The Religion-Environment (Climate Change) Connection, Worldviews: Global Religions, 
Culture, and Ecology, Vol: 24, nr 1, 81-115. 2020 https://brill.com/view/journals/wo/24/1/article-
p81_5.xml?body=contentSummary-22557 (Hämtad 2020-03-16) 
32 Sigurd Bergmann (2009) Climate Change Changes Religion, Studia Theologica - Nordic Journal of Theology, 
Vol. 63 nr 2, s 98-118, 
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I Oxford handbook of climate change and society, fokuserar Laura Kearns kapitel på relationen 

mellan miljö-aktivism och religion. Kearns lyfter fram att i synnerhet kristna grupper historiskt 

sett ofta ansetts skeptiska till miljö-aktivism vilket skapat en skepsis hos aktivister gentemot 

vissa kristna grupper. Hon är poängterar dock att det ligger mer till grund för en konflikt än 

enbart motkulturer och skepsis. Genom att hänvisa till teologiska aspekter som kristendomen 

grundar sig i, likt själens räddning snarare än skapelsens, menar hon att det rent historiskt varit 

svårt att applicera miljöaktivism inom den kyrkliga verksamheten. På senare år har däremot 

bibliska budskap mer noggrant lyfts fram för att främja ett kristet omhändertagande av 

skapelsen och omsorgen av de svaga, som Kearns menar är en av den kristna lärans 

grundpelare.33 Attitydförändringen som lyfts fram i Kearns kapitel förklarar att den kristna 

teologin skiftar fokus och har förändrats från mer traditionella förhållningssätt till kristen lära 

till en som är mer förankrad i samhällsdebatten och globala svårigheter. 

 

Randolf Haluza-DeLay har skrivit en vetenskaplig artikel kring religiösa institutioners roll 

gällande klimatförändringarna. Artikeln, Religion and climate change: varieties in viewpoints 

and practices genomfördes genom en studie i Stilla havet och fokuserade på buddhistiska 

religiösa grupper men behandlar också de andra dominanta världsreligionerna. Författaren 

klargör tydligt hur religion inte bara är ett trossystem utan också en praktik som påverkas av 

strömningar från den allmänna sfären. Haluza-DeLay förklarar även hur religiösa institutioner 

bör ses som sociala företeelser och något som likt människors attityder och levnadssätt också 

förändras. Dock påpekar han hur klimatrörelsen och klimatförändringar kan hota världsbilden 

om en gudomlig makt hos en eventuell allsmäktig Gud eller gudar, oavsett vilken religiös 

inriktning en person eller grupp har. 34 I relation till detta drar Haluza-DeLay slutsatsen att 

klimatrörelsen kan komma att förändra synen på människans roll, det gudomliga och naturen i 

den framtida teologin och religiösa läran.35  

 

 

                                                
https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/00393380903345057?scroll=top&needAccess=true (Hämtad 
2020-03-16) 
33 Oxford handbook of climate change and society, Oxford University Press, Oxford, 2013, s 419-424  
34 Haluza-DeLay, Randolf, Religion and climate change: varieties in viewpointsand practices. WIREs Clim 
Change, Vol 5: 2014, s 261–279. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wcc.268 (Hämtad 2020-01-21) 
35 Ibid 
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Sammantaget är forskningsläget ganska genomarbetat i den bemärkelsen att religiösa 

institutioners roll under rådande klimatförändringar har en undersökts i stor utsträckning. 

Däremot finns det en brist på studier gjorda i Sverige och gällande Svenska kyrkan utöver Nils 

Egbergs studie som snarare fokuserat på kyrkliga dokument och officiella förhållningsätt. De 

mer internationellt präglade studierna som presenterats ovan finner jag mycket 

sammanhängande då de ofta lyfter religiösa ledare – och institutioners viktiga roll i formandet 

av värderingar och beteenden. Med stöd av forskningen som presenterats ämnar studien att fylla 

ett tomrum som finns i Sverige gällande Svenska Kyrkans roll, dess representanters syn på 

klimatförändringarna och miljörörelsen som fått ny luft i det svenska samhället. World Value 

Survey, som jag hänvisade till i inledningen, gör även Sverige intressant i den bemärkelsen att 

man ligger i topp vad gäller sekulära livsåskådningar och självförverkligande attityder. Den 

tidigare forskningen öppnar därmed för ett nedslag med utgångspunkt i de religiösa ledare som 

företräder det största trossamfundet i Sverige.  

3 Teoretisk utgångspunkt 

3.1 Socialkonstruktivism  
Eftersom föreliggande uppsats grundar sig i jämförelsen av representanters uppfattningar 

gällande klimatkrisen och i hanteringen av människors existentiella oro väljer jag att utgå från 

en socialkonstruktivistisk utgångspunkt. Socialkonstruktivismen är en utarbetad teori som 

grundar sig i verklighetens ofullkomlighet.36 Kyrkan är en institution som verkar i samhället 

och dess representanters kulturella bakgrund, normer och värderingar spelar precis som övriga 

samhället in i kyrkans yttranden, ställningstaganden och åtaganden. 

 

I Socialkonstruktivism: positioner, problem och perspektiv, förklarar Søren Barlebo Wenneberg 

på ett psykologiskt plan hur den enskilda individen inte har en egen identitet eller kärna. Istället 

menar han på att normen och kontexten helt skapar vår kunskap. Det finns med andra ord en 

föreställning hos människor om en naturlig ordning som organiserar den kunskap som i sin tur 

skapar en referensram utifrån vilken vi uppfattar världen.37 Denna organisering skapar en 

kontext som formas av normer, känslor och grupptryck. Det finns därmed en tydlig linje inom 

socialkonstruktivismen som förklarar att kunskap i sig inte är något som fritt bildas. Den formas 

                                                
36 Wenneberg, Søren Barlebo, Socialkonstruktivism: positioner, problem och perspektiv, 1. uppl., Liber ekonomi, 
Malmö, 2001, s, 10. 
37 Ibid 25-27 
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eller skapas i en kontext och i ett visst sammanhang. Därmed konstaterar Wenneberg att 

kunskap alltid är kontextberoende och alltid knuten till den kulturella kontext och verklighet 

som den uppstår i.38  

 

Socialkonstruktivismen grundar sig i människosynen där mänskliga vanor är av största vikt och 

som i sin tur grundar sig i Peter L. Bergers formuleringar av internalisering, extrernalisering 

och objektivering. Logiken i detta sammanhanget är att människan har en tendens att skapa 

vanor.  Externalisering, innebär därmed att människors vanor sprider sig vidare mot individer 

som inte skapat dessa vanor själva. Ur denna externalisering skapas objektivering som innebär 

att något tas för givet. Det har således blivit objektivt för en individ, exempelvis en institution 

som tidigare alltid var närvarande till hands för människorna i Sverige. Vidare sker 

internaliseringen där människor senare tar till sig nya vanor som präglar deras verklighet och 

senare formar dem i samhället där de blivit sociala konstruktioner. Dessa institutioner som 

uppstått ur människors externaliseringar utgör därmed en trygghet och ett meningsskapande 

som människan är i ett stort behov av. 39 

3.2 Sekulariseringsteori 
Eftersom jag undersöker ett religiöst fenomen i ett sekulärt samhälle och sekulärt sammanhang 

är det relevant att utgå från några av de socialkonstruktivistiska sekulariseringsteorier som 

presenterats de senaste hundra åren.  

 

Peter. L. Berger grundlade något mer moderna teorier för hur i synnerhet västerlandet 

”avförtrollas” från religionens grepp. Berger skrev bland annat i sin bok The Sacred Canopy 

hur religion bör betraktas som en social konstruktion. Peter Berger betraktar hela det mänskliga 

kollektivet, samhället och religionen som en sorts produkt ur mänskligheten. Sammantaget 

menar han att människan söker en mening och en plats för sig. Något som varierar efter den 

kulturella kontexten. 40 

 

Meningsskapandet är centralt i Bergers teori och tydliggör hur människor bildar sig så kallade 

nomos som i sin tur handlar om att skapa ordning i ett kaos, ett kaos som kallas världen. 

Begreppet kan förklaras som den lag och ordning som strukturerar upp vardagen för människor. 

                                                
38 Ibid, s 28-29  
39 Ibid, s 72–73 
40 Berger, Peter L., The sacred canopy: elements of a sociological theory of religion, Doubleday, Garden City, 
N.Y., 1969 
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Det står sig tämligen klart att religionen tidigare har fyllt den funktionen i viss mån medan den 

i dagens Sverige inte har ett lika stort inflytande.41  

 

David Thurfjell presenterar i sin bok Det gudlösa folket en rad teorier om hur Sveriges 

befolkning har sekulariserats. Det finns inget rakt samband mellan modernisering och 

försvagad religion globalt, men ett samband mellan Sveriges modernisering och minskad 

religiositet är fortfarande troligt. Under 1900-talet växte välfärdssamhället fram i Sverige som 

följd av Socialdemokraternas makt i Sverige vilket genererade ett stärkt skyddsnät som i sin tur 

generade en större trygghet vilket kan ha skapat ett mer individualistiskt tänk i det moderna 

Sverige. När individen tar ett större individuellt ansvar gällande livsåskådningsfrågor och 

trosuppfattningar kan därför de tidigare dominanta kristna organisationerna ha marginaliserats. 

Oavsett om det gäller ideologi eller religion har ett ökat ifrågasättande ägt rum under de senaste 

100 åren. Ur denna sekulariseringsteoretiska utgångspunkt kommer dock inte religionen att 

försvinna, utan snarare förändras.42 

4 Metod och genomförande 

4.1 Kvalitativ metod 
Eftersom studien är av intervjukaraktär med tämligen djupa frågor med ett begränsat urval faller 

undersökningen inom det kvalitativa fältet som snarare fokuserar på innehåll framför 

förekomst. Det blir en kontrast mot kvantitativa undersökningar då jag vill se hur representanter 

för Svenska kyrkan ställer sig till en rad frågor kring sin egen religiösa uppfattning, existentiella 

uppfattning och klimatförändringarna. Sammantaget är det de kvalitéer som respondenterna 

uppvisar som kommer att undersökas i studien. 43 

 

Repstad förklarar i sin bok Närhet och distans hur det finns variationer inom de 

intervjugrundande undersökningarna som bland annat kan skilja sig mellan 

informationsintervju och respondentsintervju. Informationsintervjuerna är i synnerhet 

fokuserade på syftet att få information inom ett specifikt område medan respondentsintervju 

snarare ger en bild av respondentens personliga uppfattningar och åsikter samt erfarenheter. 

                                                
41 Ibid, s 111-113 
42 Thurfjell, David, Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen, Molin & Sorgenfrei, 
Stockholm, 2015, s 30–33. 
43 Repstad, Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 4., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2007, s 13 
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Inom denna undersökning kring Svenska kyrkans representanter blir respondenterna en 

kombination av de båda. Detta beror på att respondenten ägnar sig åt en yrkesroll som präst och 

är således både informativ men ges även utrymme att uttrycka sig om sina egna åsikter. Detta i 

form av upplevelser och känslor kring ett visst fenomen, i detta fallet klimatrörelsen och 

klimatförändringarnas effekter på kyrkan som institution och människor som representanterna 

möter i vardagen. 44 

 

Innehållsanalys 

Studien tolkar både svar från respondenter och utgår från bibliska texter i form av profetior om 

jordens förstörelse. Jag applicerar en innehållsanalys av både resultatet ur intervjuerna och 

källmaterialet som behandlar samma område. Det primära källmaterialet är respondenternas 

svar. Materialets insamling kommer att presenteras i nästa del gällande intervjuerna och 

tillvägagångssättet. Graneheim och Lundman förklarar i sin artikel Qualitative content analysis 

in nursing research, fem steg av tillvägagångssättet för att få ut maximalt av sitt 

intervjumaterial via en kvalitativ innehållsanalys. 45 

 

För att få en så stor bild som möjligt över sitt material är det av högsta vikt att flera gånger läsa 

igenom respondenternas svar. Efteråt har jag plockat ut de beståndsdelar ur materialet som har 

störst chans att vara till nytta till de frågeställningar som presenterades i första kapitlet. Det är 

dock viktigt att notera det sammanhang som beståndsdelarna sitter i så att inte de mest relevanta 

beståndsdelarna hamnar ur sin kontext. Detta appliceras sedan direkt i det tredje steget där 

texten som effekt av sållandet minskat i omfång men ändå har sina relevanta delar med i 

sammanhanget. Dessa beståndsdelar, ihop med sitt sammanhang, blir därmed grupper som 

sedan ställs samman för att slutligen i det sista steget analyseras utifrån de teman och 

frågeställningar som författaren ämnar svara på. I detta fallet syftar analysen till att skapa 

tematiseringar för att kunna se generella drag i respondenternas svar. 46 

                                                
44 Ibid, s 13–15  
45 Graneheim, U. H., & Lundman, B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and 
measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, Vol 24, nr 2, 2004, s 105–112. 
46 Ibid. 
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4.2 Intervjuerna 

4.2.1 Tillvägagångssätt 

Under insamlingen av empirin utgick jag från att skapa ett så ämnesrelevant resultat som 

möjligt. Först och främst fokuserade jag på respondenternas utgångspunkt och bredden på 

empirin och avgränsade mitt arbetsområde till landskapen Småland, Skåne och delar av 

Blekinge. Sammantaget grundande jag mitt arbete i detta område där jag sedan tidigare har 

kontakt med flera representanter i diverse församlingar i synnerhet i Kronobergs län.  Eftersom 

studien är en kandidatuppsats i religionsvetenskap utförd under ett begränsat antal veckors 

heltidsstudier hamnade antalet intervjuer på nio personer. Dessa fick svara på mina frågor 

genom semistrukturerade postala intervjuer via e-mail-korrespondens. Anledningen till att jag 

valde postal intervju istället för att möta respondenterna i verkligheten berodde på arbetstidens 

begränsningar och respondenternas egna livssituation och profession. Eftersom Svenska kyrkan 

har en ideologiskt varierad grund valde jag de personer jag skulle intervjua genom 

rekommendationer från bekanta som är involverade i den kyrkliga verksamheten i Götaland.  

4.2.2 Urval och avgränsningar 

Undersökningen i sig är medvetet polyfon där förhoppningen var att få en så varierad 

uppfattning som möjligt gentemot mina frågeställningar. Urvalet och avgränsningarnas 

baserades, som tidigare nämnt, dels efter arbetets omfång och de krav som ställs på ett 

examensarbete i religionsvetenskap samt dels tiden som krävs för att hantera en rimlig empiri 

på ett tidseffektivt sätt. Det är således ett strategiskt urval. I jakten på respondenter tog jag hjälp 

av Karl-Henrik Wallerstein, doktor i gammaltestamentlig teologi vid Åbo Akademi och nyligen 

prästvigda Eric Ericsson. Dessa agerade som s.k. gate-keepers och respondentssvaren valdes 

efter snöbollsprincipen som innebär att respondenterna valdes efter rekommendationer jag fick 

av tidigare nämnda gate-keepers. Snöbollsprincipen kan dock kritiseras för att eventuellt leda 

till missledande rekommendationer till personer som de s.k. gate-keepers anser är fördelaktiga 

för deras synpunkt. Jag var däremot tydlig med att jag sökte efter en polyfon grupp respondenter 

med förhoppningen att deras svar skulle skilja sig åt och ge större variationer i analysen.  47 

 

 

 

                                                
47 Repstad, 2007, s 61–62 
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Wallerstein och Ericsson kunde genom sina kontaktnät inom Svenska kyrkan rekommendera 

en stor mängd representanter för Svenska kyrkan som enligt de båda hade varierande 

ideologiska utgångspunkter. Eftersom studien i många avseenden kan anses vara både politisk 

och värdeladdad ansåg jag det relevant att intervjua representanter som utgår från olika 

ideologiska läger och med förhoppningen att studien skulle ge en bred bild av kyrkans 

representanters syn på området.  

 

Anledningen till att studien landande på nio respondenter beror på att inte fler respondenter 

uttryckte ett intresse att delta i studien. Av totalt 50 mail, som skickades ut till diverse präster 

och kyrkoherdar i södra Sverige, var det således bara nio som valde att ställa upp och bidra till 

materialinsamlingen. Sammantaget är det en ganska liten mängd i förhållande till grundurvalet 

men eftersom föreliggande uppsats behandlades under ett visst tidsomfång och särskilda regler 

i storlek valde jag att avbryta materialinsamlingen med en månad kvar innan uppsatsen skulle 

skickas in för examination. Respondenterna som deltog i studien gav överlag mycket breda svar 

på frågorna och mängden empiri hamnade på cirka 14 A4 sidor. Samtidigt reflekterade jag över 

hur jag skulle gå till väga för att hitta olika variationer i svaren från respondenterna till dess att 

materialet blivit mättat. När de olika svaren tenderade att upprepa liknande mönster oberoende 

av varandra gav det mig signaler om att svaren låg i linje med varandra. Jag kunde därefter 

påbörja analysen av materialet då jag uppfattade det som mättat utifrån de urval jag gjort. Det 

går dock inte med säkerhet att utesluta att fler respondenter kunde genererat ny information. 

  

Alla respondenter gav som sagt överlag breda svar. Dock tenderade vissa att misstolka frågorna 

och det förekom även att de svarade med mycket kortfattade meningar som inte öppnade för 

någon analys. Urvalet av intervjusvar baserades därmed efter olika teman som jag identifierade 

under analysen. Dessa teman baserades på återkommande uttryck och förklaringar som 

öppnade för vidare diskussion och tolkning. Utöver att kontakta en rent ideologiskt heterogen 

grupp präster utgick jag också från kön och variation av församlingar. Som tidigare nämnt går 

avgränsningarna från landskapen Småland, Blekinge och Skåne och det finns därmed utrymme 

i framtida studier att bredda studien empirin med en mer nationell prägel istället för en som 

utgår från södra Götaland. Ibland kan det finnas en komplexitet i att män intervjuar kvinnor och 

vice versa ifall det rör sig om frågor som rör djupt personliga frågor och erfarenheter.  
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Dock sker inte mötet personligen utan över E-mailkorrespondens vilket förhindrar eventuella 

problem på den fronten. 48 

 

Anledningen till att respondenterna består av präster eller kyrkoherdar beror på att deras roller 

är mycket övergripande i församlingarnas verksamhet. Det är prästerna som har ett stort utbyte 

med människor, som organiserar arbetet i kyrkan och som vissa fall agerar vägledare till 

församlingens medlemmar. Det är prästerna som främst är gemene församlings ansikte utåt och 

som arbetar med de gemensamma värdefrågor som kyrkan innefattar i sitt arbete.  

4.3 Fördelar och nackdelar med metoden 

Studien grundar sig i skriftliga intervjuer med präster under en begränsad uppsatstid. Här 

presenterar jag de fördelar som metoden innebär, men också nackdelar för att kunna lyfta 

eventuella brister i uppsatsens materialinsamling – och hantering. Eftersom jag genomför en 

kvalitativ innehållsanalys genom en postal intervjustudie finns det en tydlig tolkningsfrihet för 

mig som författare. Att genomföra skriftliga intervjuer ger mig en tidsmässig fördel i arbetet då 

jag slipper transkriberingsarbetet som krävs vid fysiska intervjuer. Eftersom intervjuerna sker 

via mail klassificerar sig dessa som semistrukturerade online-intervjuer som Martyn 

Denscombe också presenterar i sin bok The good research guide: For small-scale social 

research projects. 49 

 

Denscombe tydliggör att de finns både tidsmässiga och ekonomiska fördelar med den sortens 

intervjuer då tiden det tar att planera och resa för att få till möten försvinner samt att eventuella 

kostnader det innebär utesluts då kommunikationen sker över internet. Dessutom skyddar 

forskaren respondentens integritet då intervjuerna sker i ett privat forum som enbart forskaren 

och respondenten kan ta del av. Mötet blir av mindre personlig karaktär och ger respondenten 

möjlighet att reflektera över de frågor som forskaren presenterar. Detta ger givetvis en viss 

fördröjning men innebär både positiva och negativa effekter på undersökningen.50  

 

Fördelarna kan anses vara vedertagna då det precis som tidigare nämnt inger en trygghet hos 

respondenten att kunna formulera ett enligt dem korrekt och noga avvägt svar. Nackdelen kan 

däremot vara att respondenterna inte levererar särskilt genuina och impulsiva svar då de hinner 

                                                
48 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s 66–67 
49 Denscombe, Martyn, The Good research guide: for small-scale social research projects, 5. ed., Open Univ. 
Press, Maidenhead, 2014 
50 Ibid, s 197–199 
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reflektera över de frågor de ställs. Skillnaden mellan hur människor, i synnerhet präster, 

uttrycker sig skriftligt eller muntligt kan vara avgörande. Däremot tenderar respondenter att 

skriva mer informellt än ifall intervjun skulle vara muntlig då mötet via mail är opersonligt. 

Detta kan däremot påverka insamlingen av data då ett skriftligt svar kan bli kort och koncist 

eftersom eventuella följdfrågor och relevanta sidospår kräver av forskaren att fortsätta 

korrespondensen. På så vis blir tidsfördröjningen problematisk och kan innebära att ytterligare 

relevant information inte samlas in. 51 Sammanfattningsvis går det att konstatera att intervjuer 

är mycket fördelaktiga i sökandet efter genuin information och ger djupare svar än många andra 

källor. Nackdelarna är mycket påtagliga i synnerhet i form av tidsfördröjning och de etiska och 

byråkratiska aspekter som medföljer en studie som grundar sig i intervjuer.  

4.3.1 GDPR 

GDPR (General Data Protection Regulation) är en dataskyddsförordning som röstades igenom 

i EU-parlamentet under 2016 och trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR har som syfte att 

skydda fysiska personer inom europeiska unionens personuppgifter. Just personuppgifter 

innefattar sådant som kan hjälpa till att identifiera en person i verkliga livet och riktar sig främst 

till företag och organisationer som behandlar sådana uppgifter.52 Linnéuniversitetet är en 

organisation som hanterar stora mängder personuppgifter och som författare till en uppsats som 

behandlar intervjuer, personuppgifter och känsliga uppgifter krävs det därmed att arbetet går i 

linje med GDPR:s riktlinjer. Inga som helst personuppgifter får därmed presenteras utan 

särskilda omständigheter. Dessa särskilda omständigheter kan exempelvis vara då respondenten 

samtyckt till behandling av personuppgifter. Eftersom respondenterna delar med sig av delvis 

teologiska, personliga, politiska och värdeladdade uppgifter blir samtycket av ännu större vikt. 

Eftersom jag personligen inte kommer kunna träffa samtliga präster och därmed inte kunna 

hantera de samtyckeskrav som behövs till hanteringen av personuppgifterna, kommer jag därför 

använda mig av pseudonymer. Anledningen till detta är delvis på grund av 

dataskyddsförordningen men även av respekt mot de präster som jag intervjuar då de kan 

komma att delge information som de eventuellt inte vill kunna spåras tillbaka till dem själva. 53 

                                                
51 Ibid, 199–200 
52  Datainspektionen. Dataskyddsförordningens grundläggande principer. 2018 
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/grundlaggande-principer/ (Hämtad 2020-
01-13) 
53 Ibid 
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4.3.2 Etiska övervägningar 

I varje kvalitativ intervjuserie finns det flera etiska dilemman forskare ställs inför. Inom 

religionsvetenskapen kan dessa bli mycket påtagliga då det handlar om djupt personliga och 

existentiella frågor som kan vara fundamentala i verklighetsuppfattningen hos religiösa 

personer. Något som är vedertaget när det gäller representanter av Svenska kyrkan.  

 

Svenska vetenskapsrådet har presenterat fyra stycken forskningsetiska principer som gemene 

forskare ska följa i fråga om hantering av andra människor i forsknings – eller 

undersökningssyfte. Dessa fyra forskningsetiska principer består av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Den förstnämnda, 

informationskravet, innebär att forskaren presenterar projektets syfte och förklarar 

respondentens roll i sammanhanget. Forskaren bör också upplysa respondenterna om att 

deltagandet är frivilligt. 54 Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att forskaren skall 

uthämta samtycke av alla respondenter. Eftersom min studie är anonymiserad i syfte att 

undanröja all form av identifikation hos respondenterna kringgår jag detta krav då jag inte 

kommer att använda namn från de postala intervjuerna. 55 

 

Konfidentialitetskravet grundar sig i sin tur i det krav att ingen utomstående skall ha tillgång 

till personuppgifterna till respondenterna och inte heller i största mån ha möjlighet att identifiera 

dem. Detta då respondenterna kan svara inom etiskt känsliga områden. Här ger 

anonymiseringen mig spelrum då jag inte kommer att presentera deras personuppgifter.56 Det 

sista, nyttjandekravet, grundar sig i att respondenternas information och data enbart kommer att 

användas i vetenskapligt syfte och inte i exempelvis kommersiellt eller icke-vetenskapliga 

syften. 57 

 

 

 

 

                                                
54 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, Stockholm, 
2002, http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf (Hämtad 2020-01-13) 
s 5–7 
55 Ibid, s 9–11  
56 Ibid, s 12-13 
57 Ibid, s 14 
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4.3.3 Förförståelse  

Eftersom jag personligen har en bakgrund inom den kyrkliga verksamheten med 

familjemedlemmar, bekanta och kamrater som arbetar eller har arbetat inom den kyrkliga 

verksamheten, inte minst som präster, ger det mig ett stort spelrum och ett förtroende att förvalta 

av de människor jag intervjuar.  

 

I formuleringen av frågeställningarna och i valet av respondenter utgick jag därför mycket från 

mina egna kunskaper och kontakter. Eftersom undersökningen ämnar förklara hur 

representanter från Svenska kyrkan ser på den yttersta dagen, uppenbarelseboken och 

klimatförändringarna kan studien anses vara en granskning av kyrkans ideologiska roll och 

syften. Att jag då har en bakgrund och ett kontaktnät som rör dessa personer och deras samfund 

hoppas jag ger en tillit som gör nytta i studien. Trots att opersonliga intervjuer är ett sätt att 

undgå detta problem är jag av uppfattningen att kontaktnätet och förförståelsen är av avgörande 

karaktär då den kan främja en öppenhet hos respondenterna.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58 Denscombe, 2014, s 202–203  
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5 Resultat 

Tematisk analys och diskussion  

 

Syftet med studien är att undersöka vad representanter från Svenska kyrkan, i synnerhet 

kyrkoherdar och präster, hade för syn på Guds dom och profetiorna om den yttersta dagen så 

som den framställs i Uppenbarelseboken och i evangelierna. Som komplettering till den första 

delen av syftet undersöktes också deras syn på klimatförändringarna och klimatkrisen som fått 

ett enormt medialt och kulturellt genomslag i Sverige och stora delar av västvärlden. Dessutom 

syftar studien till att se hur dessa representanter hanterade möten med människor som oroar sig 

och uttrycker en ångest som grundar sig i förställningen om jordens undergång som följd av 

miljöförstörelsen och klimatförändringarna.  Alla besvarade inte alla delarna av frågorna vilket 

gav ett mindre resultat och har således inte bifogats i resultatdelen. Pseudonymerna som 

kommer att användas är Jörgen, Kristian, Emil, Oscar, Tomas, Patrick, Amanda, Monica, 

Jenny.  

 

Resultatet ämnar presentera respondenternas svar syn på de områden som frågeställningarna 

utgår från.  Ur de svar jag fått ta del av från respondenterna har jag formulerat fyra teman som 

behandlats återkommande i en stor del av respondenternas svar och som utgör relevans för mina 

frågeställningar. 

 

• Kyrkans ansvar. 

• Skapelsen, vad innebär det? 

• Nåden, hoppet, förlåtelsen och domen.  

• Optimism och pessimism. 
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5.1 Kyrkans ansvar 
 
Hur ställer sig respondenterna, som representanter för Sveriges största trossamfund, till 

klimatförändringar och hur ser de på ansvaret hos människan? Vad kan kyrkan göra? 

 
(Jörgen) Kyrkan har ett ansvar. Dock har inte enskilda kristna något ställföreträdande kristet förnuft 

som vet bättre eller mer om vissa världsliga frågor än andra oavsett om det är hedningar eller 

muhammedaner som gör att Kyrkan skulle ta ett särskilt ansvar just för klimatet. Kyrkan har ett 

ansvar att vittna för sanningen, att människor helgas och tar ansvar för varandra och skapelsen och 

värnar de svaga. Hur det konkret ska ske just i klimatfrågan kan enskilda kristna komma fram olika 

svar. I några fall måste den kristna tron ställa absoluta krav. I de allra flesta kan den kombineras 

med olika slutsatser. Skulle man komplicera saken kan man fråga sig både vad man lägger i 

begreppet kyrka och i klimatfrågan.  

 

Vissa av respondenterna valde att svara tämligen tydligt kring deras och kyrkans roll gällande 

klimatkrisen och klimatförändringarna. Det som däremot var intressant att notera var hur 

respondenterna, i synnerhet Emil, gärna flyttade fokus från det sakpolitiska och 

värdegrundsmässiga till ett mer bibliskt förankrat perspektiv. Här fanns det ett perspektiv där 

de lyfte människans kapacitet och förmåga, samt människans ansvar som just människor medan 

Amanda i sin tur blandade in samtliga aktörer i världen som ansvariga.   

 
(Emil) …jag anser inte att kyrkan har något särskilt ansvar i den politiska frågan som gäller klimatet, 

däremot har kyrkan ett uppdrag och en kallelse till att förvalta skapelsen. Detta uppdrag innebär 

dock inte att driva sakpolitiska linjer, utan att leda människor i en kärlek till den goda skapelse som 

Gud har skapat och som vi har en viktig plats i. 

 

(Amanda) Vi har ett ansvar, men inte mer än andra samhällsaktörer, organisationer, företag och 

myndigheter.  

 

Oscar lyfter senare en aspekt om att naturen anses vara god inom delar av klimatrörelsen och 

det är därför relevant att diskutera vad naturen faktiskt är. Naturen måste, efter samtliga 

respondenters svar, ses som en del av skapelsen.  

 
(Oscar) Alla har ansvar i klimatfrågan. Men inte många kan göra verklig skillnad. Symbolpolitik i 

kyrkans hus i Uppsala intresserar en del. Kyrkans folk har tillsammans med alla andra uppdraget att 

förvalta Guds goda skapelse. Det gör vi inte så bra alla gånger. Alarmismen saknar kraften och 

upprättelsen att ställa saker tillrätta. Den saknar hoppet. Den betraktar även naturen som ”god”.  
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Skapelsen kan ses som en produkt av Gud av människan vilket Tomas tydliggör. Eftersom 

människan onekligen kan vara ond eller god går det att reflektera över ifall naturen kan vara 

det.59 
 

(Tomas) Kyrkan har väl något slags ansvar i alla frågor, vi är ju en del av vårt samhälle. I den här 

frågan tänker jag att kyrkans kompetens inte handlar direkt om klimatfrågan utan hur vi kristna ser 

på jorden som skapad av Gud och vårt ansvar att förvalta den. Som kyrka har vi ju också erfarenhet 

av domedagsströmningar i kyrkohistorien som har lett fel. Där borde vi kunna bidra med erfarenhet. 

Dagens klimathysteri liknar på många sätt detta.  

 

(Kristian) Kyrkan har ett ansvar för klimatet men kristna är inte miljövänner bara för att de riktar 

moraliska förmaningar till andra. Kristen miljöetik bygger inte på självbelåtna uppmaningar 

Däremot kan vi synda när vi vänder oss bort från Gud förstöra skapelsen. Ändå finns det alltid en 

gräns för det mänskligt onda. Jag tror mer att klimatkrisen kommer leda till en ideologisk kamp som 

kommer leda vidare mot en domedag genom ett kontrollsamhälle.  

 

Oscar svar som förklarar hur naturen och miljön ses som god inom delar av miljörörelsen 

rimmar därför fel enligt både hans och Kristians egen tro och bild av Gud och skapelsen på så 

sätt att det inte är ett konstant system som ska upprätthållas.  

 
(Kristian) Kristna är kallade att vårda skapelsen istället för att ge utlopp åt sin frustration över 

miljön. Eftersom skapelsen är god och Gud är skaparen kan inte den onde, hur gärna han än vill 

förstöra skapelsen.  

 

Representanternas hopp till Gud genomsyrar allt i styckena. Människan kan ändras och 

människan kan bli bättre och välja att agera gott. Den generella analysen av dessa yttranden blir 

således att klimatrörelsen delvis är en del av en sekulariseringsprocess och en individualism 

som växt fram i takt med moderniseringen och kyrkans minskade roll i samhället. Ledorden, 

som förekommer i respondenternas svar som förlåtelsen, hoppet, Guds nåd och den villkorslösa 

kärleken kan därför vara svåra att implementera i ett sekulärt sammanhang. 

 
(Amanda) Kyrkans ansvar där, anser jag, är att tala om nåden och att alla människor är skapade till 

Guds avbild och älskade av Gud. 

 

(Monica) […] vi är en del av mänskligheten alltså har vi ett ansvar. 
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(Patrik) Jag anser dock att kyrkan definitivt har ett ansvar i klimatfrågan. Det är dock inte kyrkans 

huvuduppgift (vilket jag upplever att vissa strömningar inom kyrkan vill göra gällande). Kyrkans 

uppgift är att predika Evangelium, nåd, förlåtelse och omvändelse. Vår tro ger oss konsekvenser, 

tydligast genom diakoni och själavård. En konsekvens tänker jag är att som kyrka, som helhet, 

försöka göra saker som mindre påverkar vår miljö. Mycket har gjorts, men visst finns det alltid mer 

att göra. Vi kan föregå med gott exempel.  

 

De bibliska referenserna framstår som något av större vikt enligt Amanda, Monica och 

Patrik. Människan står i fokus och ansvaret som följer. Vad ansvaret faktiskt innebär 

framställs inte direkt som något konkret. Istället återkopplar de snarare till just 

mänskligheten och kristna trosgrunder.  

 

5.2 Skapelsen och människan 
I flertalet av respondenternas resonemang talar de om ett ansvar för skapelsen. Skapelsen 

framstår som ett vagt uttryck och kan behandla hela universum eller världen så som den 

beskrivs i Första Moseboken. Skapelsen utgör därför ett område som lämpar sig väl för 

problematisering som kan behandla både planeten och mänskligheten. Jag utgår från att 

respondenterna menar att skapelsen är allt som finns, världens alla beståndsdelar och allt som 

uppstått med tiden.  

 

Ingen av representanterna förnekar att skapelsen är Guds. Vetenskapen har å andra sidan haft 

sådan inverkan att de knappast kan förneka exempelvis teorierna om evolutionsläran. 

Åtminstone inte i ett modernt samhälle som Sverige där hela utbildningsväsendet grundar sig i 

vetenskapliga fakta. Respondenterna ger ett intryck av att lyfta allt som delaktigt och ansvarigt. 

Skapelsen är inte enbart jorden där människan kan ses som hyresgäster. Jenny beskriver att 

människan är en viktig del av skapelsen, och människan har tilldelats jorden som också är en 

del av skapelsen. Människan kan således antas inneha en särställning i den bemärkelsen att 

människan är kapabel att ta ansvar och kan välja att tro på Gud.  

 
(Jenny) Jag anser att vi har ett ansvar för skapelsen, det har vi fått av Gud. Vi har inte tagit det 

ansvaret på allvar, utan missbrukat och fortsätter att missbruka jorden. Hela mänskligheten är en del 

i klimatkrisen och har brustit i ansvar. 

 

I kontrast till intervjusvaret nedan går det att diskutera ifall Jenny anser att Gud fortfarande 

verkar i skapelsen? Ifall människan missbrukat, varför sätter inte Gud stopp för detta?  
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(Kristian) Gud själv är ju skaparen och skapelsen är inte avslutad utan Gud verkar. Jag försöker 

framhäva att en kristen skall vara god förvaltare av skapelsen vilket inte innebär att vi som kristna 

förväntas bevara allt i naturen så som det är just nu. Men å andra sidan är naturen ett öppet system 

som ständigt utvecklas och inte en samling statiska förhållanden som måste upprätthållas. Naturen 

behöver förvaltas men inte upprätthållas. Samtidigt måste varje kristen veta att bristen på tillbörlig 

respekt för naturen och skövlingen av naturresurserna är ett hot mot världsfreden. Vi behöver tala 

om både en inre och en yttre miljö där den inre miljön hos en människa i det långa loppet påverkar 

den yttre miljön. 
 

Det finns med andra ord en eventuell skiljelinje i relationen mellan delar av miljörörelsen och 

även representanter som ibland lyfter människan som ond genom att skada planeten och 

människan som enligt representanternas egna resonemang är kapabel att vara god. Människan 

kan synda, men kan alltid bli förlåten och ta ansvar för sina misstag och åter finna hoppet och 

gå mot det rätta målet vilket Jenny lyfter i styckena kring synden och förlåtelsen.  

 
(Jenny) Löftet Gud ger oss denna dag är Jesus Kristus, som visar och hjälper oss att leva här och nu 

och att välja det goda framför det onda. Gud vet hur vi brottas med livet och med relationen till Gud, 

andra människor och till skapelsen, att vi inte alltid har förmågan eller kraften att välja det rätta och 

goda. Vi får hjälp av Jesus att göra det och också förlåtelse för alla de gånger vi brister. 
 

Anledningen till att klimatkrisen också blir en andlig fråga grundar sig i att livet är en del av 

skapelsen, likaså planeten, och utan varandra går allt under. Eftersom planeten och universum 

ses som Guds skapelse bör den behandlas med den respekt som människan bör behandlas med, 

en utgångspunkt som samtliga respondenter tycks dela. Emil och Patrik förklarar detta genom 

ett fokus på människans kapacitet och ansvar. 

 
(Emil) […] leda människor i en kärlek till den goda skapelse som Gud har skapat och som vi har en 

viktig plats i. 
 

(Patrik) En sak som jag finner gemensamt hos miljörörelsen och kristen tro är att båda på ett sätt 

pekar på att vi som människor måste ta vårt ansvar. Kristendomens betoning på att Gud förlåter oss 

våra synder avskriver inte någon människa ansvaret från sina handlingar. Miljörörelsen betonar allas 

delaktighet i katastrofen, och Paulus säger att ”Alla har syndat och gått miste om härligheten från 

Gud” (Rom 3:23). 
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I Biskopsbrevet från Svenska kyrkan presenteras det hur människan skall förvalta jorden och 

behandla den som någonting heligt på grund av dess koppling till Gud vilket skulle kunna ses 

som ett panteistiskt synsätt, men som snarare troligtvis grundar sig i en respekt mot Guds 

produkt. Jörgen och även Patrik ovan, delar denna attityd där den förstnämnda också refererar 

till Jesaja 51:4–6 som citeras under kategorin om representanternas möten med människor. 

 
(Jörgen) […] Denna värld ska slitas ut som en klädnad, men vi väntar på en ny jord. Därmed inte 

sagt att man ska vanvårda ett plagg.  

 

Representanterna ger på så sätt uttryck för sin bibliska lära genom att ofta återkomma till 

skapelsen, som något som skall behandlas med respekt. Sammantaget går det att förstå 

respondenternas svar på ett sätt som grundar i sig i människans existensberättigande. Patrik 

menar exempelvis sitt resonemang kring klimatförändringarna och den hysteri ur vilken, den 

enligt honom, ibland tar sig uttryck, att ansvaret är någonting som ligger väldigt nära både 

klimatrörelsen och den kristna läran. Exempelvis skadar människan planeten, eller skapelsen, 

genom överkonsumtion och skadliga beteenden ur en miljöaspekt. Dock finns det en negativ 

tongång som enligt både Patrik och Emil grundar sig i människan och hennes negativa roll i 

världen där Emil ger in en bild av att sekulariseringen format nya resonemang om bl.a naturens 

höghet och skammen som följer synden. 

 
(Patrik) Då upphör skammen att handla om något jag gör fel och kokas istället ner till hela min 

existens. Utan mig hade miljön mått lite bättre. Utan mig hade x antal kg CO2, plast, aldrig hamnat 

i hav och atmosfär. För miljöns skull borde inte jag existera och jag borde definitivt inte fortplanta 

mig. I kristen tro är du och din existens inget som behöver berättigas, och vad du än gör finns 

förlåtelse. 

 

(Emil) Gud har bytts ut mot skapelsens egna straff mot oss, och synden har bytts ut mot gärningar 

som påverkar klimatet negativt. 

 

Patrik förkastar uppfattningen att naturen och planeten är överordnad människan. Enligt honom 

strider detta resonemang direkt mot den bild av mänskligheten som den beskrivs i Bibeln. 

Människan är enligt representanterna skapade i Guds avbild 60 och är således en del av 

skapelsen. Människan har fått jorden av Gud och skall värna om den med respekt eftersom Gud 

verkar i skapelsen, något som i synnerhet Amanda tydliggör. Det ger intrycket av omsorg om 
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planeten inte behöver stå i konflikt med en hög syn på människan utan allting kan ses som 

sammanflutet i en process och skapelse av Gud. Människan behöver planeten, och planeten 

behöver människan.  
 

I den tidigare forskningen presenterade Nils Egberg den teologiska utgångspunkten som utgår 

från att naturen, som är en del av skapelsen, är skapad av Gud och att människan är skapad i 

Guds avbild, vilket speglade respondenternas synsätt. Egberg lyfter också kyrkans ansvar ur 

det perspektivet vilket utgör en linje hos de flesta av respondenternas svar.  

 
(Tomas) […] i den här frågan tänker jag att kyrkans kompetens inte handlar direkt om klimatfrågan 

utan hur vi kristna ser på jorden som skapad av Gud och vårt ansvar att förvalta den. 

 

Sammantaget lyfter samtliga representanter fram en bild av att människor i största allmänhet 

har en god sida, eller åtminstone har kapacitet att utveckla sin goda sida. Representanterna 

lägger även ett fokus på förlåtelsen som är bland det mest fundamentala i den kristna tron. Det 

förekommer även ett tydligt individbaserat och mänskligt fokus i svaren som representanterna 

presenterade. Människan har en fri vilja, människan har kapacitet att välja rätt men även välja 

fel.  
 

Det finns, som respondenternas svar antyder, ett enligt dem negativt och pessimistiskt synsätt 

inom vissa delar av miljörörelsen. De verkar dock istället för att lyfta den kristna trons egna 

profetior, lyfta människans egna förmåga och ansvar. Det klargörs tydligt i respondenternas 

svar att kyrkan och miljörörelsen inte på några sätt går i strid utan ser istället sig som människor 

som kan leda människor mot att göra gott. Vissa respondenter, i synnerhet Oscar, Patrik och 

Emil, betraktar klimatförändringarna som allvarliga skeenden i mänskligheten, men de anser 

att de inte hanteras på rätt sätt. Istället lyfter de, återigen, människans egna ansvar och vikten 

av att göra gott, istället för den hopplöshet som de menar får sitt utlopp i den rådande 

diskussionen om klimatutmaningarna. Det råder å andra sidan konsensus hos respondenterna 

att det finns ett ansvar som ligger på mänskligheten. Människan kan missbruka sin värld och 

det är något som respondenterna är överens om genom att poängtera förvaltningen av Guds 

skapelse.  
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5.3 Hoppet, förlåtelsen, nåden och domen 

Bland evangelierna är nåden, förlåtelsen, hoppet och domen centrala på samma sätt som de är 

centrala i respondenternas svar. Nåden och förlåtelsen grundar sig, precis som respondenterna 

förklarar, i Guds ovillkorliga kärlek. Alla kan bli förlåtna, även de största klimatbovarna. Det 

finns dock alltid ett ansvar, ett ansvar över sina konsekvenser. Det går därmed att spekulera i 

huruvida det finns utrymme för förlåtelse och nåd inom klimatrörelsen. 

 

För att knyta an till de teorier som presenterats i teoriavsnittet finns det en relevans i att lyfta 

vad de bibliskt förankrade trosbudskapen kan ha för roll i ett sekulärt samhälle som Sverige där 

klimatmedvetenheten onekligen ökats den senaste tiden. Denna fruktan för jordens förstörelse 

är inget nytt enligt vissa av respondenterna utan bilder av undergången är återkommande under 

historiens gång och kan bero på profetior från andra kulturella kontexter. 

 
(Jörgen) […] en person från 400-talet som sett en syn av andra världskrigets slagfält med 

stridsvagnar hade kunnat ge samma beskrivning som Uppenbarelseboken med sin begreppsvärld. 

Nu är många uppfyllda av klimatet och läser in detta i bilderna, liksom de kristna var uppfyllda av 

förföljelser under de första århundradena och läste in detta. Det var inte länge sedan – kalla kriget – 

och då var det kärnvapenkrig som lästes in. Samtidigt vill Gud inte att någon ska gå förlorad så jag 

har ändå hopp om att det ska mycket till för att gå förlorad. 

 

Sammantaget lyfter flera representanter fram en bild av att människor i största allmänhet har en 

god sida, eller åtminstone har kapacitet att utveckla sin goda sida. Representanterna lägger även 

ett fokus på förlåtelsen som är bland det mest fundamentala i den kristna tron. Det förekommer 

även ett tydligt individbaserat och mänskligt fokus i svaren som representanterna presenterade. 

Människan har en fri vilja, människan har kapacitet att välja rätt men även fel. Det finns på så 

vis moraliska drag i sammanhanget som i synnerhet Kristian och Emil knyter till bibliskt 

förankrade resonemang som grundar sig i Guds nåd. Samtidigt som prästerna lyfter fram några 

av de mer bibliskt förankrade svaren finns där en linje i att människans samhälle och omgivning 

präglar alla människors religiösa uppfattningar.  

 

Mot den bakgrund som presenterats i både teorin och i återkopplingen i tidigare stycke är det 

möjligt att konstatera att klimatrörelsen i många avseenden är en tydlig social rörelse som 

präglar människor över hela världen. Både i form av genuin oro, men också i form av ett 

beteendemönster som spridits genom människor. Precis som religiösa institutioner och 

trosmönster tidigare varit en socialt konstruerade sanningar är klimatkrisens potentiella 
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inverkan på människan en sekulärt konstruerad livsåskådning som i vissa hänseenden kan strida 

direkt med kyrkans egna budskap och syn på världen, det gudomliga och livet som helhet.  

 
(Emil) […] klimatkrisen som en del av domen tycks i mina ögon vara en sekulariserad version av 

en kristen tanke, där Gud har bytts ut mot skapelsens egna straff mot oss, och synden har bytts ut 

mot gärningar som påverkar klimatet negativt. Här finns inget evangelium kvar, utan bara en rädsla 

inför att världen ska gå under.  

 

(Patrik) Miljörörelsen saknar ett par saker som är absolut grundläggande och vitala för 

kristendomens eskatologiska uppfattning. Jag anser dock att kyrkan definitivt har ett ansvar i 

klimatfrågan. Det är dock inte kyrkans huvuduppgift (vilket jag upplever att vissa strömningar inom 

kyrkan vill göra gällande). Kyrkans uppgift är att predika Evangelium, nåd, förlåtelse och 

omvändelse. Vår tro ger oss konsekvenser, tydligast genom diakoni och själavård. En konsekvens 

tänker jag är att som kyrka, som helhet, försöka göra saker som mindre påverkar vår miljö. Mycket 

har gjorts, men visst finns det alltid mer att göra. Vi kan föregå med gott exempel.  

 

 

I Emils och Patriks resonemang lyfts evangelium fram som en viktig aspekt av klimatkrisen 

och existentiell ångest överlag. Evangelium kan kort översättas som glädjebud och det budskap 

som ligger till grund för den kristna tron. Dessa evangelium lägger i sin tur sitt fokus på nåden, 

förlåtelsen och hoppet som det beskrivs i respondenternas svar. Detta ger grund för en 

optimistisk syn på livet och skapelsen som helhet, men medför en potentiell oförmåga att förstå 

klimatrörelsens effekter på människor och den oro som den genererar. Däremot går det att 

reflektera över vad hoppet faktiskt innebär. Handlar det om inomvärldsligt hopp som innebär 

att människan lyckas skapa en hållbar utveckling och sätter stopp för de negativa 

klimatförändringarna, eller handlar det istället om hoppet om att Gud alltid människan på den 

yttersta dagen, eller att Gud hjälper människan att lösa klimatkrisen?  

 

 

 

 

Emil kritiserar även delar av klimatrörelsens domedagsförkunnande som han ser som ett 

exempel på sekularisering. Det ter sig dock tydligt över respondenternas svar att tro på Gud inte 

utesluter människornas ansvar. Det framstår nästan som att en tro på Guds eviga arbete i 

skapelsen snarare skulle kunna stärka en klimatrörelse som i sig inte behöver bestrida Guds 

överlägsenhet över naturen utan snarare se naturen som en produkt av Gud.   
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(Tomas) Vi behöver därför inte frukta domedagen. För oss troende är det en frihetens dag, det som 

döms är synden, inte syndaren.  

 

(Jörgen) Vi ska ta hand om skapelsen så gott vi kan, men vi får inte glömma bort att skapelsen också 

finns för vår skull. Vi får lita på att Gud som håller hela världen i sin hand också håller mig och 

denna värld i sina händer. 
 

(Oscar) […] alarmismen saknar kraften och upprättelsen att ställa saker tillrätta. Den saknar hoppet! 

 

Tomas, Jörgen och Oscar menar att fruktan och hysteri är fel. Med en villkorslös tro på Guds 

nåd och förlåtelse finns inte utrymme eller anledning till panik. Vidare går det därför att 

diskutera Jörgens och Oscars resonemang om vad tilliten till Gud innebär. Återigen, innebär 

det att hoppet om frälsning när vi dör eller ett inomvärldsligt hopp om att Gud kommer rädda 

världen eller att Gud kommer hjälpa oss att rädda världen? Vad innebär egentligen hoppet och 

duger den trösten hos en icke-religiös person? Genom att analysera de svar som behandlar 

hoppet ter det sig som att hoppet är något som finns rotat hos varje människa som vänt sig till 

Gud och tron på densamma. Jag tolkar det som att hoppet är mer än bara en framtidsutsikt som 

väntar vid en domens dag, utan snarare en livsfilosofi att använda sig av vid tider av prövning, 

oavsett hur mörka saker och ting kan te sig.  

 
(Emil) Jag anser att den sortens retorik liknar något slags karma-liknande tänkande där våra brott 

mot världen kommer att slå tillbaka på oss själva i form av naturkatastrofer.   Nästa steg i rädslan 

inför domedagen brukar dock bli att man tvivlar på att man verkligen är frälst och kommer att bli 

räddad vid domen, även om man är troende. I dessa fall blir det viktigt att peka på Guds löften om 

frälsning till alla som tror, att påminna om dem och att hjälpa människorna att lita på Guds godhet 

och kärlek. 

 
(Jörgen) […]vi får sätta vårt hopp till Jesus. Han tar emot alla de som vänder sig till honom. Vi kan 

lita på att han tar hand om oss nu och även efter denna tid, även om vi inte förstår hur. 

 

Emil och Jörgen tydliggör att Gud kommer att döma människorna och handlandet är avgörande 

för människans plats hos Gud, dock ställer de sitt hopp om att Gud inte låter någon gå förlorad 

men att det går att bli förlorad genom att handla ont. I det sistnämnda fallet påpekar de båda på 

olika sätt hur Gud vill att människan ska välja Gud och inte gå förlorad genom att exemplifiera 

med att Jesus tog på sig människans synder. 
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(Patrik) Om du innerligt ångrar dig, så är min övertygelse att Gud förlåter dig för allt. Det verkar 

inte säkert att miljörörelsen gör det.  

 

(Tomas) Jag skulle i sådana fall prata om att den fällande domen har Jesus tagit på sig när han dog 

på korset. Vi behöver därför inte frukta domedagen. För oss troende är det en frihetens dag, det som 

döms är synden, inte syndaren.  

 

       (Oscar) Min förkunnelse handlar mest om Guds nåd. De flesta människor vet om att de misslyckas 

i tankar och gärningar. De flesta vet om att de är begränsade i tid och rum. Men det de flesta inte vet 

om är att Gud vill att alla skall hitta sig en plats inför hans ansikte. Det prioriterar jag i min 

förkunnelse och då behöver ingen vara rädd. Oftast handlar det om att känna sig övergiven och ratad 

av människor och samhället. Och det stämmer väldigt ofta. De flesta blir och känner sig övergivna 

någon gång. Gemenskap och omsorg blir fokus. Skrämselpropaganda behövs mycket sällan.  

 

 

Representanterna berättar att de sporadiskt möter människor med oro inför 

klimatförändringarna, men betonar i största allmänhet att de behandlar och möter människor i 

en sådan situation på samma sätt som vilken annan existentiell kris som helst. Det verkar finnas 

en abstrakt Guds-bild som ofta betonas i form av dennes villkorslösa kärlek och människans 

förmåga och kapacitet. Däremot skadar, menar bland annat Oscar, människans vilja att döma 

och vara utdömda hela resonemanget kring en förlåtande Gud då han menar att det i sin tur 

skapar en skrämsel. 

 
(Kristian) […] den kristna trosbekännelsen tydligt säger att varje människa skall dömas efter sina 

gärningar. Jag tror alltså att en människa kan gå evigt förlorad men kyrkan måste be, tro och hoppas 

att alla blir räddade. Det är bara den människa som hatar Gud och sina medmänniskor som väljer 

bort Guds kärlek. 

 

 

(Emil) Många tycks bemöta människor med quick-fix och regler att följa för att få dem att känna 

sig bättre, men detta är bara att bygga upp en lagiskhet av oändliga trappsteg att klättra på för att 

kanske känna mindre ångest. Jag vill peka på det motsatta, nämligen att vi inte kan rädda oss själva 

genom att bli mer ”klimatvänliga”. Därför ser jag all existentiell ångest till följd av klimatkrisen, 

såsom en variant på den klassiska ”syndamedvetenheten”, nämligen insikten om sina egna 

tillkortakommanden, misstag, brister och i förlängningen synder. Det enda vettiga bemötandet av 

syndamedvetande är att förkunna evangeliet om att Jesus har dött för våra synder och vår ondska 

och att vi genom tron på honom är befriade från skulden. Det är först i förlängningen av detta, när 

man inser sin frihet i Kristus, som man kan tala om vad vi kan göra för vår skapelse. Då sker detta 

såsom ett led i att bli de som Gud skapade oss att vara, vari förvaltare är en del.  



 

 37 

 

Emil och Kristian lyfter allvaret med hur det mänskliga handlandet har stor betydelse i den 

kristna tron. Gud kommer att döma människorna och handlandet är avgörande för människans 

plats hos Gud. De ställer sitt hopp till att Gud inte låter någon gå förlorad men att det går att bli 

förlorad genom att handla ont. I det sistnämnda fallet påpekar de båda hur Gud vill att 

människan ska välja Gud och inte gå förlorad genom att exemplifiera med att Jesus tog på sig 

människans synder. Amanda resonerar på liknande sätt genom att påpeka snarlika grunder i den 

kristna trosläran och hur synden och förlåtelsen blir något som är helt avgörande för människors 

leverne. 

 
(Amanda) Jag tror att domsöndagens texter handlar om att påminna människan om att livet på 

jorden är ändligt, att Gud vill relation och att ett sätt att bygga relation med Gud är att värna och 

förvalta den skapelse han har gett oss. Jag tror inte att en människa kan gå evigt förlorad på domens 

dag, eftersom Gud genom att utge sin son för oss har tagit på sig människans skuld för evigt. Vårt 

svar är att älska Gud och hans skapelse.  

5.4 Optimism och pessimism 
 

Frågeställningen om Svenska kyrkans representanters möten med människor är synnerligen 

intressant i den bemärkelsen att det signalerar att människor, trots existentiell oro till något som 

inte nödvändigtvis handlar om Gud, ändå kan vända sig till religiösa representanter i stöd. Det 

går därför att dra slutsatsen att människor inte nödvändigtvis ignorerar religionen på grund av 

vetenskapliga sanningar som klimatförändringarna. Klimatförändringar utgör därför ett hot 

men ger inte svar på någonting utöver att det krävs ett krafttag för att undgå en katastrof och 

undergång. Att komma underfund med det faktum att det krävs något stort och enormt kan 

genera en personlig och existentiell kris som i sin tur kan mynna ut i en hopplöshet. 

 
(Emil) […] kyrkan har det viktiga helhetsperspektivet om vad det innebär att vara människa i 

skapelsen. I detta perspektiv ingår människans roll som förvaltare. Exakt vad som kommer att ske 

när domedagen närmar sig, det kan vi inte veta, mer än från de bilder vi har fått i bibeln. 
 

Respondenterna lyfter under hela intervjustudien en optimistisk syn på sammanhanget och visar 

att kyrkan har en tämligen tydlig linje i frågan om klimatförändringar, men har olika 

tillvägagångssätt som kan bero på eventuella ideologiska skillnader som ändock är bibliskt 

förankrade. Emil menar även att kyrkan ser helhetsbilden av människans roll i Guds skapelse. 

Därför går det att misstänka att han menar att de som är engagerade i kyrkan har en större 
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förståelse för människors positiva och negativa sidor. Det optimistiska perspektivet mot både 

Gud och människan blir som sagt tydlig och gör Svenska kyrkan till en potentiell nämnare i 

mobiliseringen av klimatåtgärder. 

 
(Emil) Bibeln talar dock om att ondskan, synden och hela ”skapelsens födslovåndor” kommer att 

öka allteftersom tiden går, och att det snarare kommer att bli värre, innan det kan bli bättre den dag 

då Jesus slutgiltigt ska rädda världen. Om de problem vi ser idag är ett uttryck för just detta, är dock 

omöjligt att säga. Med detta sagt kan jag inte se klimatkrisen som en del av domedagen, utan endast 

som en följd av att vi lever i en fallen värld.  

 

I den tidigare forskningen presenterade jag bland annat Sonya Sachdevas och Paula Posas 

resonemang kring religions eventuella inverkan på människor gällande klimatförändringarna 

och hur de kan mobilisera människor och påverka sina medlemmar. Det går därför, efter 

sammanställningen av intervjuerna, att hävda att Svenska kyrkan har en tydlig linje som inte 

går i strid med klimatrörelsen trots dess stundtals sekulära budskap. Haluza-DeLay lyfter också 

upp en eventuell problematik där delar av klimatrörelsen budskap kan grunda sig i naturens 

storhet över människan. Detta kan i sin tur gå i strid med många religiösa trosföreställningar 

som det gjorde under den religionskritiska tiden under franska revolutionen.61 Vetenskapen 

skulle kunna ge en förklaring som sekulära människor anser är mer rimlig än predikningar och 

religiösa urkunder som förklarar meningen med livet och människans roll i världen. 

Respondenterna är tydliga med att så inte är fallet. Haluza-DeLays resonemang bygger på en 

viss enkelspårighet att naturvetenskapen skulle kunna strida mot religiösa världsbilder. 

Kristendomen har alltid implementerat vetenskapen i sin teologi och har, som respondenterna 

och biskopsbrevet påvisar, inga problem med att göra det nu heller.  

Även Bergmanns forskning lyfter hur kyrkan och religiösa människor inte påverkas i särskilt 

stor grad av teknologiska satsningar.  Det som istället skär sig mellan delar av klimatrörelsen 

och det kristna budskapet ligger snarare i frågan om en pessimistisk eller en optimistisk 

inställning till utmaningarna.  

 
(Patrik) Kristen eskatologi bygger helt och hållet på ett hopp om en bättre framtid. 

Uppenbarelseboken visar detta tydligt genom skildringen av en väldigt prövande yttersta tid som 

åtföljs av en stor glädje och fest i himmelriket. Greta Thunberg har tydligt sagt: ”I do not want your 

hope!”, vilket är något som tydligt går igenom miljörörelsens proklamationer. Vi behöver inte hopp, 

                                                
61 Thurfjell, 2015, s 82–83  
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vi behöver verkstad. På samma sätt skriker miljörörelsen ”Panik!” och vill få oss att förstå allvaret 

genom rädsla. Igen kan man citera Greta:” I want you to panic”.  

 

 

Många människor söker efter svar om döden, meningen med livet och individens roll i sin 

kontext. Religionen kan ge svar, vilket också delar klimatrörelsen kan göra. Sedan 

välfärdssamhället etablerades i Sverige under tidiga 1900-talet ökade den existentiella 

tryggheten och Svenska kyrkan har uppenbarligen inte längre samma auktoritet.62 Vi kan därför 

anta att sekulära västerlänningar i vissa fall söker andra svar som kan ge dem mening och syfte 

att handla efter vilket gör det relevant att undersöka hur människors alternativa engagemang 

påverkar den traditionella kyrksamheten.  

 

Klimatrörelsen har tagit större plats hos människor som inte kanske inte längre finner 

religionen, i detta fallet kristendomen, som en tydlig kontext och gemenskap. Respondenternas 

gemensamma ställning är därmed inte i linje med delar av det sekulära tillvägagångssätt som 

framförts under senare år. Patrik poängterar därför att Greta Thunberg, som i många avseenden 

får ses som en symbol för klimatrörelsen, klargjort att hon och många andra inte är intresserade 

av att ta del av det kristna förhållningsättet som grundar sig i deras syn på hopp och framtidstro.  

 
(Kristian) Det finns en ny moralisk och skambeläggande propaganda som skapar onödig rädsla hos 

ungdomar idag. Den tror jag kyrkan kan bota genom att belysa, inte ett antingen eller-tänkande, utan 

en både och-tänkande.  

 

 

Den socialkonstruktivistiska sekulära aspekten i sammanhanget tyder på en viss 

sekulariseringsprocess där det dels finns religiöst förankrad klimatoro, som respondenterna 

lyfter, samt en mycket mer sekulärt förankrad sådan som de menar utgör grunden för 

klimatrörelsen. Representanterna, tillsammans med bland annat biskopsbrevet som presenterats 

i bakgrunden, bygger sina resonemang på ett mer optimistiskt sätt. De menar att oavsett om 

människan är högst ansvarig för problemen är det ingen anledning till panik. Snarare lyfter 

bland annat Patrik fram värdet av varje människa och skapelsens roll tillsammans med 

skapandet av den nya jorden med biblisk förankring, exempelvis i citatet ”var inte rädd”.  

 

                                                
62 Ibid, s 32–33  
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Patrik […] Uppenbarelseboken skildrar på väldigt allvarliga sätt tidens slut, men det hela inleds 

med ”var inte rädd”. 
 

Det går därför att se Svenska kyrkan och dess organisations roll i framtiden som en organisation 

för framtidstron då respondenterna, trots en del uttryck som kritiserar delar av klimatrörelsen, 

har en relativt anspråkslös inställning inför klimatförändringarna. Något som går att anknyta 

till George Nche som lyfte variationen bland religiösa institutioners syn på 

klimatförändringarna. Svenska kyrkans representanter är på så sätt väl medvetna om 

problematiken och är också utbildade i att hantera människors problem och oro med stöd från 

evangelierna och den kristna läran. Det finns ett syfte med att Svenska kyrkan inte faller in i 

hopplöshet utan finner sina svar och stödjer människor genom optimismen inför framtiden och 

Guds kapacitet och allsmäktighet.  
 

(Patrik) […] först när vi av evangeliet har befriats från skuld i vårt samvete, som vi glada och med 

optimism kan ta oss an att göra världen till en bättre plats. 
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6 Avslutning och slutsatser 
Sammanfattningsvis går det att konstatera att klimatkrisen är en fråga som berör människor i 

väldigt stor utsträckning och präglar både etablerade sociala och religiösa institutioner. 

Eftersom många människor för tillfället uppenbart rör sig mot ett mer sekulärt och 

vetenskapsbaserat beteendemönster utgör hela rörelsen en institution som potentiellt skulle 

kunna konkurrera om Svenska kyrkans plats i det svenska samhället. Det är däremot inte hela 

sanningen. Svenska kyrkan omformulerar sina yttringar och sina uppdrag efter sina 

medlemmars behov och gör det i syfte att behålla sin relevans och utföra sitt arbete i samhällets 

olika sfärer. 

 

Svenska kyrkans representanter står trots allt för en hoppfull attityd och anser överlag att 

klimatförändringarna inte är en del av de eskatologiska profetiorna. De återkommer dock ofta 

med resonemanget att människan inte kan veta, men eftersom de hoppas och längtar till Kristus 

återkomst, har de ingen fruktan utan lägger istället sin tro till hoppet och på Gud. Således 

rimmar delar av klimatrörelsens budskap och den kristna tron på profetiorna illa. Svenska 

kyrkan och dess representanter fruktar ej en yttersta dag på grund av dess, i flera avseenden, 

hoppfulla karaktär. De menar att delar av klimatrörelsen är mycket mer pessimistisk i den 

bemärkelsen då den saknar en hoppfullhet.  

  

Det förekommer som sagt en tydligare optimism från respondenternas sida som grundar sig i 

förlåtelsen, nåden och hoppet. Dessa ledord förekommer både när det gäller den yttersta dagen 

och synen på Guds dom, men även i fråga om klimatförändringarna och i mötet med människor 

som fruktar dess effekter. Det är svårt att göra en generaliserande slutsats av hela den Svenska 

kyrkans hållning till frågan då det inte finns en tillräckligt bred empiri för att kunna göra någon 

sådan. Däremot går det att generalisera utifrån respondenterna och konstatera att de har en 

förhållandevis klar bild av hur de bör bemöta människor och hantera situationer som hotar 

mänskligheten. Trots att det finns en viss ideologisk och teologisk variation bland 

respondenterna framstår dock deras resonemang som snarlika i fråga om bemötandet, tron, 

hoppet och nåden. Det framstår av största tydlighet att respondenterna inte präglats särskilt 

mycket av det ibland pessimistiska förhållningssättet som de menar att de upplever från delar 

av miljörörelsen. De har snarare utvecklat sig själva för att utgöra en relevans i dagens samhälle 

med stöd från den kristna läran.  
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Samtliga tre frågeställningar som formulerades i tidigt stadie kan således besvaras med liknande 

resonemang. Respondenterna bemöter klimatförändringarna och människors oro utifrån sin tro, 

de bibliska texterna och kristna trosläran. Eftersom kristen eskatologi inte går att konstatera i 

fråga om var, när och hur utgår respondenterna från de premisserna. De betonar Guds 

allsmäktighet och värdet av att tro på Gud och att vara god. Utifrån den lära de följer och 

predikar hoppas de dels kunna ingjuta både hopp och förtroende om att de dels fortfarande kan 

spela någon roll i ett sekulärt sammanhang och dels potentiellt kunna leda människor till den 

religiösa åskådning och institution de representerar.  

 

Representanterna har en ödmjuk inställning gentemot klimatrörelsen och klimathotet och den 

panik som den enligt respondenterna skapar med jämna mellanrum. Däremot finns det inget att 

frukta ifall människor tror på Gud, som respondenterna menar borde ingjuta både hopp och 

ödmjukhet inför de utmaningar världen står inför.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 43 

7 Didaktisk reflektion 

Religion och vetenskap har flera gånger genom historien ansetts stå som motpoler i fråga om 

världsbild och jordens beskaffenhet. Det faller sig naturligt att klimatförändringarna och det hot 

som världen med största sannolikhet står inför samspelar med de religiösa delarna av samhället. 

I ämnesplanen för religionskunskap på gymnasieskolan skall undervisningen innefatta olika 

uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.63 

 

Skolan har ett uppdrag att integrera klimatförändringarna i religionsämnet. Satsningar i 

rättsväsendet, beskattningar och teknologisk innovation har gjorts för att ta itu med den 

problematik som finns runt om i världen. Frågan är vad religionen kan bidra med för att främja 

en hållbar utveckling och hantering av klimatförändringar och den oro som kan medfölja dagens 

ungdomar? Religionen har i Sverige, som ett av världens mest sekulariserade länder, en roll att 

spela i fråga om att forma sina medlemmar. Eftersom det finns många människor som formar 

sina liv efter sin religion har församlingarna ett ansvar i frågan genom att vägleda sina 

medlemmar mot ett leverne som inte skadar naturen och klimatet. Det kan landa i 

uppmuntringar till medlemmarna och samtidigt framhäva värderingar som ligger i linje med 

tiden.  

 

Trots att skolan inte har som uppdrag att forma elever till religiösa individer kan dock 

undervisningen främja en sund diskussion gällande vetenskapliga förhållningssätt samt 

religionens roll i många människors liv. Religionskunskapen kan därför användas som verktyg 

för att tydliggöra de beståndsdelar som i sin tur kan grunda sig i gemenskap, stöd, tröst och svar 

på existentiella frågor. Genom att lyfta dessa aspekter kan läraren främja elevers uppfattningar 

om relationen mellan religion och vetenskap, hur de kan komma till uttryck och vad de kan 

betyda för individens förståelse av sig själv och sin omvärld. 64 

 

 

 

 

                                                
63 Skolverket. Ämnesplan för gymnasieskolan: Religionskunskap. Stockholm. 2011 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubje
ctCode%3DREL%26courseCode%3DRELREL01%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee4
4715d35a5cdfa92a3#anchor_RELREL01 (Hämtad: 2020-01-25) 
64 Ibid 
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9 Bilagor 
9.1 Bilaga A 
 
Hej mitt namn är Anton Andersson och jag studerar religionsvetenskap på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Jag är inne i slutfasen av min utbildning och ska nu arbeta med mitt examensarbete. 

Arbetet som sådant är en dels teologiskt präglad studie kring hur representanter från Svenska 

Kyrkan hanterar klimatkrisen och dels den ångest som dagens vuxna och ungdomar kan bära 

på som följd av en medial exponering av klimathotet. Jag anknyter teologiskt till 

uppenbarelseboken och hur denna bibelbok kan tänkas ligga i linje med den "domedag" som i 

vissa fall proklameras inom miljörörelsen. 

Min uppsats är alltså både en politiskt och teologiskt präglad studie som ska undersöka hur 

Svenska Kyrkan påverkas av de politiska strömningarna samt dagens miljörörelse men också 

hur dagens miljörörelse påverkar tolkningen av kyrkans tro på en yttersta dom. 

En utveckling av min uppsats är att studera hur svenska kyrkans representanter hanterar 

människors fruktan eller ångest kring klimathotet. Jag hoppas få en tillräckligt klar bild av hur 

och på vilket sätt svenska kyrkan är präglad av politiska strömningar och trender, men även hur 

representanter för Svenska Kyrkan ser på uppenbarelsebokens profetior. 

Jag är sedan länge god vän med Karl-Henrik Wallerstein, kyrkoherde i Göteryds Pastorat. Han 

har precis disputerat i teologi vid Åbo akademi och agerar därför som inofficiell mentor till mig 

under uppsatskursen och det är genom honom jag kommit över era kontaktadresser. Min 

ordinarie handledare på universitetet är däremot Torsten Löfstedt som tidigare forskat 

kring nytestamentlig teologi, karismatisk kristendom, religiösa och etniska minoriteter i 

Ryssland och religionsdidaktik. Ni utgör en grupp som medvetet inte är tänkt att vara homogen 

utan polyfon. Därmed blir resultatet mer intressant att jämföra. 

Jag vore oerhört tacksam ifall du skulle vilja svara på några frågor kring min studie. Jag kommer 

att genomföra studien i linje med GDPR vilket i sig kräver en signatur och godkännande från 

er sida. Ifall du önskar att vara anonym går detta också bra. Frågorna kommer eventuellt kräva 

lite betänketid. Jag behöver ha in era svar senast den 16/1 2020. 
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1)     

a) Hur ser du på kyrkoårets sista söndag, domsöndagen och den yttersta dagen?  

b) Tror du att en människa kan gå evigt förlorad på domens dag? 

2)    Anser du att kyrkan har ett ansvar i klimatfrågan? 

3)    Hur tolkar du som präst/anställd i kyrkan uppenbarelsebokens profetior? Vad anser du att 

dessa verser ahandlar om? Exempelvis följande bibelord: 

a)     ”en tredjedel av människorna dödades genom dessa tre plågor, elden, röken och svalvet” 

(Upp. 9:18) 

b)    ”Den tredje tömde sin skål över havet. Och havet blev till blod som från en död, och allt liv 

dog, allt levande i havet” (Upp. 16:3) 

4)    Hur ofta hamnar du som präst/anställd i kyrkan kontakt med människor som fruktar att 

hamna i helvetet? 

5)    Hur hanterar du som präst/anställd i kyrkan människor, unga som gamla, som vänder sig till 

dig i existentiella kriser i relation till domedagen? 

6)    Är du av uppfattningen av klimatkrisen är en del av domedagen? 

 

Återigen, jag vore oerhört tacksam om du kan svara på dessa frågor, även ifall ert arbete är 

hektiskt den här tiden på året.  

 

Tack på förhand.  

Anton Andersson  

 


