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ABSTRACT 

Denna undersökning har analyserat vilka grunder det finns för rädsla och ångest i texter 

relaterat till franciskanorden. Med hjälp av psykologiska teorier om vad känslor är och 

hur de uppkommer visar undersökningen att det finns objekt i texter som utgör källor för 

rädsla och ångest. De objekt för rädsla och ångest som förekommer är bland annat 

pengar, böcker, kläder och makt och hierarkier. Denna undersökning har även jämfört 

rädsla och ångest som ett maktinstrument. De dokument som franciskanorden vilar på är 

inte endast baserat på ödmjukhet, som Franciskus annars förespråkade, utan även rädsla 

och ångest.  

 Franciskus orden kom att förändras både under och efter hans bortgång. I de 

analyserade dokumenten kan en förändring utsiras utifrån rädsla och ångest. Detta kan 

vara en del av svaren på frågorna varför förändringarna inom orden skedde och vad som 

styrde dess utveckling. Franciskus som grundade orden på sina enkla ideal kom att 

förändras då orden institutionaliseras i den katolska kyrkan och när orden växte i antal. 

 Undersökningen föreslår att Franciskus och hans orden tidsmässigt kan delas in i 

två utvecklingslinjer. Den första börjar då Franciskus ideal och kall blir klart för honom 

genom hans uppenbarelser. Den andra när orden växer i antal och idealen 

institutionaliseras, alltså redan innan Franciskus bortgång. När Franciskus ideal mötte 

verkligheten så förändrades orden med de dokument som han med hjälp av andra skrev 

såsom regler, testamente och brev. 
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1 INLEDNING 

Känslor är ingen ny uppfinning utan har alltid existerat och är enligt Darwin också en av 

våra överlevnadsinstinkter. Vissa kulturer förespråkar uppvisande av känslor i andra vill 

människan kontrollera eller förtrycka dem. Känslor är det som skapar relationer 

människor emellan, på både gott och ont. Hat, kärlek och fruktan är exempel på känslor 

som kan uppkomma hos människor. Men känslor kan också användas och utnyttjas då 

exempelvis politiska ledare kan bygga sin makt på medborgarnas rädsla. Rädsla kan 

alltså användas som ett maktinstrument för att styra människor, ibland sker detta 

medvetet ibland omedvetet. Även inom demokratiska stater så bygger det juridiska 

systemet till viss del på rädsla, då det finns en fruktan för de negativa konsekvenserna 

om man inte följer lagen. Även föreningar och sammanslutningar har regler för vad man 

får och inte får göra. Franciskus som grundade en munkorden har även han använt 

känslor för att styra hans bröder och hålla borta dem från synder för att göra det rätta.  

Även om inte Franciskus är stor i Sverige idag så är intresset för honom stort 

internationellt, inte minst i Italien. Trots att han dog för ca 800 år sedan så är Franciskus 

som studieobjekt ständigt aktuell i både forskningspublikationer och böcker riktade till 

den bredare allmänheten.  

Denna undersökning är inte en analys av deras ledare Franciskus utan fokus är 

istället riktat på de dokument som Franciskus efterlämnade sig. Franciskanbröderna har 

ett antal dokument att rätta sig efter och det är just dessa som ämnas studeras här. 

Franciskus beskrivs ofta som ödmjuk, men lyckas han skriva regler och uppmaningar till 

de efterkommande bröderna efter hans egna ideal och vilka blir i så fall konsekvenserna?  
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2  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Undersökningar som anlägger psykologiska teorier på historiska företeelser eller 

personer, definieras som psykohistoria.
1
 Detta ämne är tämligen outforskat och på 

svenska finns det få undersökningar. Dock finns det en tidsskrift som fokuserar på 

ämnet, The journal of psychohistory. Ett vanligt förekommande perspektiv inom 

psykohistoria är analyser utifrån emotioner. Ett exempel på en sådan studie är 

Rosenweins Anger´s Past
2
 som behandlar ilska under medeltiden, hur människor då 

förhöll sig till ilska och skillnader mellan sociala skikt, med mera. I denna undersökning 

ska Franciskus-relaterade dokument analyseras utifrån ett emotionellt perspektiv. De 

emotioner som valts är rädsla och ångest. Syftet är att utreda om de regler och 

förmaningar Franciskus lämnade efter sig är källor för ångest och rädsla, vilket skiljer 

sig från undersökningen ovan. Utifrån det resultatet ska rädsla som maktinstrument 

analyseras, utifrån Machiavellis teori, och undersöka om det kan ha påverkat 

franciskanordens utveckling. För även om Franciskus ses som en ödmjuk person så 

behövde även han, som grundare och ledare av en religiös orden, upprätta regler och 

förmaningar byggt på rädsla och ångest som franciskanbröderna ska förhålla sig till. 

Därför är det befogat att granska Franciskus texter som ett maktinstrument.   

 Frågorna som ämnas besvaras lyder följande:  

 Vilka grunder till rädsla och ångest finns i de utvalda Franciskustexterna?  

 Hur kan man tolka Franciskus texter och franciskanordens utveckling utifrån 

Machiavellis syn på rädsla?  

 

 

 

 

                                                 
1
 Mazlish, Bruce. (1976). “What Is Psycho-history?” i Kren, G och Rappoport, L. Varieties of 

Psychohistory. s. 19. 
2
 Rosenwein, Barbara H. (1998). Anger´s past - the social uses of an emotion in the Middle Ages.  
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3 BAKGRUND - KORT OM FRANCISKUS 

Franciskus föddes år 1181/1182 i Assisi, en italiensk ort nordost om Rom. Vid Franciskus 

födsel var hans far, Peter Bernardone, på resa i Frankrike som handelsman så modern gav 

barnet namnet Giovanni, medan hans far gav honom smeknamnet Francesco, vilket betyder 

fransmannen.3  

 I hans ungdom uppskattade han det rika livet, i världslig mening. Franciskus drömde 

som ung att bli en riddare varav han år 1205 följde med ett militärband från Assisi för att 

slåss på påvens sida i södra Italien. Men redan under första natten på resan fick Franciskus 

sin första uppenbarelse som gjorde att han inte kunde följa med militärbandet utan återvände 

till Assisi. Fler uppenbarelser inträffade och hans kall började bli klart för honom. Vad han 

tidigare fruktat i sitt liv skulle nu bli honom kärt. Han sålde sina tillbehörigheter, sade upp 

bekantskapen med sin familj. Personer med spetälska, som han tidigare fruktat, skulle han 

nu tjäna. Han skulle vandra i Jesu fotspår och efterlikna hans liv. 

 Franciskus vandrade ensam runt i städerna kring Assisi men lockade fler anhängare 

med tiden. Från år 1209 och framåt blev bröderna så pass många att en regel författades, 

som dock inte är bevarad idag. Bröderna skickades några år senare på expeditioner till andra 

länder bortom alperna såsom Spanien, Frankrike, Ungern och Tyskland. Franciskus började 

dra sig tillbaka alltmer i den senare delen av 1210-talet och kardinal Hugolino, 

skyddsväktaren av franciskanorden, och ministrarna fick alltmer ansvar för att organisera 

bröderna. När orden växte i antal så växte också problemen med att hålla Franciskus ideal: 

fattigdom, ödmjukhet och lydnad. Under Franciskus sista levnadsår blev han sämre med 

tiden och den 3:e oktober år 1226 gick Franciskus bort.  

 Redan under Franciskus levnad så fick franciskaneremiterna bilda en egen gren 

inom franciskanorden och med en egen regel. St. Klara bildade också en egen gren inom 

franciskanorden som endast var tillägnade kvinnor. En tredje, sekulär, orden bildades också 

som riktade sig till människor som införlivade Franciskus ideal inom ramen för deras liv. 

Efter Franciskus död så splittrades franciskanorden efter en tid i flera undergrupper, alla 

med olika tolkningar på vilka grunder franciskanorden ska stå. Spiritualer är en av dem, som 

också senare bannlystes av påven som kättare, och har en striktare tolkning på Franciskus 

ideal än vad konventualerna och observanterna hade.  

                                                 
3
 Bakgrundskapitlet använder källorna Robson, Michael (2006). The Franciscans in the Middle Ages och 

Moorman, John (1968). A History of the Franciscan Order: From its Origins to the Year 1517. 
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4 METOD, MATERIAL OCH AVGRÄNSNING 

För att kunna analysera de tänkta texterna krävs redskap för tolkning av materialet. De 

redskap som behövs för att förstå Franciskus texter utifrån perspektiven rädsla och 

ångest är psykologiska teorier. Dock finns det olika teorier för hur känslor uppkommer 

hos människan. I teorikapitlet motiveras valet av teori och presenterar relevanta 

perspektiv som kan anläggas på Franciskus texter. Analysdelen delas upp i två delar där 

den första delen presenterar vilka grunder det finns för rädsla och ångest i Franciskus 

texter. Detta kommer att göras med hjälp av utdrag av Franciskus texter samt en analys 

av desamma utifrån teorier om hur och varför rädsla och ångest uppstår. I den andra 

delen av analysen presenteras hur man kan tolka de regler och uppmaningar Franciskus 

ger till bröderna som ett maktinstrument. Detta sker med hjälp av analysen ur den första 

delen samt Machiavellis teori om rädsla som ett maktinstrument. Machiavellis teorier 

om rädsla som maktinstrument applicerar han i sina verk på, för honom, samtida furstar 

men också historiska personer. Han låter sin teori göra sig gällande över en längre tid 

vilket gör att han även kan analysera Hannibals och Moses som ledare. Även om 

Franciskus och Machiavelli inte levde samtidigt så kan jag använda mig av Machiavellis 

teori eftersom den gör sig gällande över lång tid. Det ska dock tilläggas att även om 

Machiavelli levde ca 250 år senare än Franciskus så är de båda uppvuxna i norra Italien. 

För att undersöka franciskanordens utveckling kommer de analyserade texterna att sättas 

in i det sammanhang de uppkom i, även informationen i bakgrundskapitlet om 

Franciskus liv och utvecklingen av orden kommer att behandlas i analysen. 

 Machiavellis teori om rädsla är inte, av honom själv, en uttalad teori. Däremot 

kan teoretiska utgångspunkter utläsas i hans texter. De teorier som presenteras nedan, 

både de moderna psykologiska teorierna och Machiavellis teori presenteras inte i sin 

helhet. Presentationen av teorierna i denna undersökning följer principen att de ska ge en 

kortfattad helhetsbild men också utröna de aspekter som är relevant för undersökningen. 

För den här undersökningen är det inte relevant att granska ett känslostadium 

exempelvis att undersöka om en person är rädd eller ångestfull. Utan studien undersöker 

om det finns utifrån texterna några grunder till rädsla och ångest och inte om 

franciskanbröderna är rädda eller ångestfulla. 
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Det finns en svårighet att kunna fastställa vilka dokument som Franciskus själv 

har skrivit och vilka som andra varit med och påverkat vid nedskrivandet av texterna. 

Det är även svårt att veta hur mycket som är Franciskus egna tankar och hur mycket som 

är någon annans tankar. Ett annat källkritiskt problem är att Franciskus inte dikterade 

den slutgiltiga ordalydelsen i de utvalda texterna utan fick hjälp av andra. Exempelvis så 

fick Franciskus hjälp av Caesarius av Speyer med att föra in bibelcitat i Den tillfälliga 

regeln.
4
 Även om Franciskus inte var särskilt duktig på att skriva latin, vilket inte märks 

minst när det gäller både hans stavning och grammatik i de få bevarade skrifter som han 

själv skrivit, så visar Franciskus stor respekt för det skrivna ordet, enligt en av 

hagiografierna.
5
 Men denna undersökning påverkas inte i lika stor grad av svårigheterna 

kring dessa frågor då inte det är Franciskus själv som utreds. 

 Urvalet av texter styrs utifrån principen; de som är en direkt uppmaning till 

bröderna. Även om exempelvis dikten Solsången kan ses som en uppmaning om hur 

bröderna kan förhålla sig till världen så är det en indirekt uppmaning och inte en direkt 

uppmaning till bröderna, eftersom den inte, uttalat, är direkt riktad till bröderna. 

Här följer kortare beskrivningar av de analyserade texterna. Breven till 

kustoderna riktar sig de till beskyddarna eller väktare av orden, så kallade kustoderna, 

vilket utgör en slags överhetsfunktion. Andra brevet till kustoderna har inget 

självständigt innehåll utan förklarar hur kustoderna ska förhålla sig till de två andra 

breven de mottog samtidigt, Första brevet till kustoderna och Brev till klerkerna, vilka 

de mottog någon gång efter år 1220. Breven har inspirerats av det fjärde 

Laterankonciliet och Honorius III:s skrivelse Sane cum olim.
6
 Andra brevet till 

kustoderna skulle kunna vara intressant i undersökningen då rubriken indikerar på att det 

påverkar bröderna och organisationen men med tanke på dess innehåll så väljs det bort 

då det inte är relevant för analysen.  

Brev till hela orden, tillkommet år ca 1225-26, riktar sig till alla bröder i hela 

orden, både ministrar, präster och lekmän. Franciskus ville informera om påvens 

intentioner som kungjordes i Sane cum olim, varav många likheter finns med påvens 

                                                 
4
 Roelvink, Henrik. (2011). Franciskus av Assisi – Skrifter. s. 50. 

5
 Armstrong, R. Hellman, W. Short, W. (ed.) (1999). Francis of Assisi – Early Documents. Vol. 1 The 

Saint. s. 36. 
6
 Roelvink, Henrik. (2011). s. 176.  
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skrivelse och Franciskus brev.
7
 Detta brev har gått under flera namn både i handskrifter 

och moderna översättningar men denna undersökning utgår ifrån titlarna från Roelvinks 

översättning
8
. Den tillfälliga regeln är inte den första regeln som Franciskus skrev. Den 

första regeln som Franciskus framförde för påven Innocentius III år 1209/10 är dock inte 

bevarad idag.
9
 Den tillfälliga regeln som bekräftades av bröderna vid ordenskapitlet år 

1221 är inte befäst av påven. Den har även kallats Den första regeln och Regula non-

bullata, regeln utan påvlig bulla, men eftersom den varken är den första regeln eller, som 

det kan tolkas ha blivit avvisad av påven så är det olyckliga beteckningar.
10

 Den 

stadfästa regeln befästes av påven Honorius III i bullan Solet annulere år 1223. Denna 

regel är mer kärnfull än den tidigare regeln och vissa kapitel är helt borttagna varav de 

återstående kapitlen är reducerade till endast några meningar.
11

 Den helige Franciskus 

testamente, tillkomst år 1226, skrevs ner efter Den stadfästa regeln och kan vara ett sista 

försök att poängtera det stränga levnadssättet, då texten tillkom precis innan hans egen 

död. Spiritualerna, en senare gren av franciskanorden, påstod på 1300-talet att Den 

stadfästa regeln är alltför kompromissartad, och menar att Den helige Franciskus 

testamente kan liknas vid en protestskrivelse. Roelvink menar att Franciskus var orolig 

för ordens framtid men att han inte ville skriva ytterligare en regel utan de menar att man 

kan se det som att Franciskus framhåller de viktigaste principerna för hans eget liv.
12

 

Även om påven Gregorius IX påpekade att testamentet inte var bindande, likt ordens 

regel, så var det många som påstod att testamentet var den sanna tolkning av regeln.
13

 

Det i Siena gjorda testamentet är ett dokument där Franciskus ursprungliga ord inte 

finns med utan har sammanställts med hjälp av de biografierna som är skrivna på 1400-

talet. Detta testamente skrevs ned någon månad tidigare än det ovannämnda och gjordes 

på grund av en önskan från bröderna då man fastställde att Franciskus inte skulle bli att 

bli frisk från sin sjukdom.
14

 

                                                 
7
 Roelvink, Henrik. (2011). s. 183.  

8
 a.a.  

9
 a.a. s. 47. 

10
 a.a. s. 51f. 

11
 a.a. s. 88f. 

12
 a.a. s. 115ff. 

13
 Armstrong, R. Hellman, W. Short, W. (ed.) (1999). s. 15. 

14
 Roelvink, Henrik. (2011). s. 112. 



  

9 

 

 

Tre texter som valts bort är levnadsregeln och testamentet som riktar sig till 

Sankta Klara och hennes systrar då undersökningen fokuserar på franciskanerbröderna. 

Det tredje dokumentet som inte kommer att granskas är Regeln för eremitboningarna då 

denna inte syftar till hela orden, utan endast en mindre del. Undersökning hade blivit 

alltför spretig om dessa inkluderats.  

Även en fjärde text har valts bort och det är Förmaningsord. Dokumentet är svårt 

att datera och man vet inte under vilka omständigheter och under vilka förutsättningar 

som dessa ord har uttalats och är nedskrivna. Kajetan Esser anser att dessa ord har 

uppkommit vid olika tillfällen, exempelvis att Franciskus uttalat dessa vid ett antal 

kapitelsammankomster. Det är också oklart över hur man ska tolka dessa ord i relation 

till de båda reglerna.
15

  

 Det finns en allmän problematik med de avskrifter som tillskrivs Franciskus då 

de inte är original utan kopior. En av de mest ansedda som tagit sig an att utreda denna 

problematik är Kajetan Esser. Denna undersökning kommer inte fördjupa sig i denna 

problematik men använder sig av olika utgåvor för att problematisera eventuella 

olikheter. Denna undersökning kommer att utgå från den svenska översättningen av 

Roelvink
16

. Ytterligare en översättning används i kompletterande syfte, vilket utgått från 

en annan latinsk utgåva än Roelvinks översättning, är Armstrongs
17

 utgåva. För att 

ytterligare kunna problematisera vissa begrepp och komma åt problem med de språkliga 

barriärerna så används också en latinsk utgåva
18

.  

   

                                                 
15

 Roelvink, Henrik. (2011). s. 125f. 
16

 a.a. 
17

 Armstrong, R. Hellman, W. Short, W. (ed.) (1999).  
18

 Menestó, Enrico och Brufani, Stefano. (red.) (1995). Fontes Franciscani. 
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5 TEORI – KÄNSLOR OCH MAKT 

Allmänna psykologiska teorier 

Randolph Cornelius presenterar de fyra stora teorierna som förklarar varför känslor 

uppstår och vad de påverkas av.
19

 De fyra olika teorierna, eller perspektiven, kallas 

darwinistisk, jamesiansk, kognitiv och socialkonstruktivistisk teori. De två förstnämnda 

utgår ifrån ett biologiskt sätt att se på känslor. Enligt detta skall rädsla tolkas som en 

reaktion på inre eller yttre förhållanden.
20

 Det darwinistiska (från Charles Darwin) 

tankesättet menar att det finns ett universellt uttryck för hur människan och djuren 

uttrycker rädsla eller ilska. Reaktionen där en känsla uppstår uttrycker sig genom olika 

ansiktsutryck. Följer man det darwinistiska evolutionära tankesättet så finns känslor och 

uttryck av en anledning, det är en överlevnadsinstinkt.
21

 Det jamesianska (från William 

James) perspektivet undersöker kroppens förändring när känslor uppstår, utifrån ANS 

(autonomic nervous system). Exempelvis förknippas rädsla med en förhöjd hjärtpuls 

men att temperaturen vid huden minskar. Detta motsäger inte det darwinistiska synsättet 

utan kan sägas, utifrån ett jamesianskt sätt att se på det, kompletterar Darwins 

tankegångar.
22

 Utifrån ett kognitivt perspektiv är både det darwinistiska och jamesianska 

perspektivet ofullständigt eftersom de inte förklarar hur känslor framkallas av inre och 

yttre förhållanden.
23

 Om man använder sig av teorier där känslor är kopplat till kroppen 

så utgår man från att känslor exempelvis uppstår när hjärtat slår snabbare. 

Kognitionsteorier lägger snarare fokus på bedömning av situationer.
24

 Se nedan för en 

utförligare presentation av den kognitiva teorin.  

Det socialkonstruktivistiska perspektivet fokuserar på samhällets påverkan på 

människan. Utgångspunkten är att människan är en produkt av kulturen. Känslor är 

endast en social konstruktion vilket skiljer sig ifrån det jamesianska och darwinistiska 

perspektivet.
25

 Ett exempel kan vara när någon stiger på din tå, om du får en ursäkt och 

den påvisar att det var en olyckshändelse så blir man inte arg. Men om det var avsiktligt 

                                                 
19

 Cornelis, Randolph R. (1996). The Science of Emotion. 
20

 a.a. s. 189. 
21

 a.a. s. 186. 
22

 a.a. s. 190.  
23

 a.a. s. 191.  
24

 Ahmed, Sara. (2008). The Cultural Politics of Emotion. s. 5. 
25

 Cornelis, Randolph R. (1996). s. 150f. 
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och du inte får en förklaring så blir du arg. Det finns alltså vissa kulturella normer och 

regler som styr känslorna, enligt social-konstruktivismen.
26

 Förklaringarna ovan är 

förenklade versioner av teorierna och ger inte en rättvis bild. Forskare har utvecklat 

teorierna och ibland vävt samman teorierna i ett försök att ge en helhetsbild. Men det jag 

vill påvisa är att det finns skilda sett att analysera känslor utifrån.  

 Undersökningen har inte för avsikt att endast utgå utifrån en teori och utesluta 

någon av dem. Som jag har påvisat ovan så blir det problematiskt att anta ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv men ändå inkludera det darwinistiska perspektivet, 

eller tvärtom. Cornelius menar dock att man kan utgå från ett kognitivt perspektiv och 

därmed inkludera de andra teorierna, även om man tänjer på dess kärna. Han menar att 

människan är komplex och har en evolutionär historia som vi påverkats av men också att 

samhället och kognitionen spelar roll för framkallande och uttryck av känslor.
27

  

Den kognitiva teorin 

Den kognitiva processen definieras som ett led av flera skeenden:
28

 

 

Jag har även stött på andra modeller med andra rubriker varav en del har fler och en del 

färre rubriker, men principen är densamma. Det finns flera vetenskapliga områden där 

man använder kognitionsprocessen på olika sätt.  

Den kognitiva teorin fokuserar på människans erfarenhet och upplevelser kopplat 

till ett objekt.
29

 När subjektet uppmärksammar och uppfattar företeelsen sker en 

tankeprocess eller en bedömning. Enligt Lazarus sker bedömningen i två steg först en 

bedömning av situationens relevans och senare en bedömning för tänkbara scenarion och 

konsekvenser.
30

 Efter bedömning av ett objekt uppstår känslor, det är då vi kan verifiera 

om objektet anses göra oss gott eller ont på något sätt.
31

 Även om bedömningen är 

                                                 
26

 Cornelis, Randolph R. (1996). s. 159. 
27

 a.a. s. 213. 
28

 Eysenck, Michael W. (2006). Fundamentals of Cognition. s. 4. 
29

 Omdahl, Becky L. (1995). Cognitive Appraisal, Emotion and Empathy. s. 9. 
30

 Lazarus, Richard S. (2001). ”Relational Meaning and Discrete Emotions” I Scherer, Schorr och 

Johnston. (red.) Appraisal Process in Emotion – Theory, Methods, Research. s. 42f. 
31

 Cornelis, Randolph R. (1996). s. 116. 
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universell,
32

 är den också ytterst individuell. Eftersom människor har olika erfarenheter 

så skiljer sig denna bedömning åt. Därför är det den kognitiva bedömningen som gör att 

olika individer reagerar olika på samma intryck.
33

  

Rädsla och ångest utifrån den kognitiva teorin 

Vissa forskare menar att rädsla och ångest utgår ifrån samma känsla och därför inte 

behöver skiljas åt i forskningssammanhang. För både rädsla och ångest har likheter 

såsom att känslan, eller känslorna, uppstår när bedömningen sker utifrån ett framtida 

scenario. Vissa menar att de bör skiljas åt då det finns vitala skillnader dem emellan.
34

 

Dock presenterar forskare olika skillnader.  

 Barbalet fokuserar på tidsaspekten och menar att ångesten finns i framtiden och 

rädslan i nuet.
35

 Detta kan verka motsägelsefullt med tanke på det jag sade innan, att 

både rädsla och ångest fokuserar på framtiden. Men genom Lazarus förstår man vad 

Barbalet menar. Lazarus menar att de framtida förväntningarna är osäkra i både rädsla 

och ångest. Rädslan är, jämförelsevis, kortvarig då den sker plötsligt. Då är det svårt att 

ha tid med att tänka över några framtida förväntningar. Ångesten däremot är en känsla 

som sker över en längre tid där man kan fundera över framtida förväntningar.
36

 För att 

komplicera det ytterligare så menar Ahmed att det både finns en nutids- och en 

framtidsaspekt i rädsla. För när subjektet identifierar ett hot som kommer att skada oss 

på något sätt i framtiden så projicerar kroppen det framtida hotets skada på sig i 

nutiden.
37

 Både Lazarus och Ahmed påpekar att rädsla uppstår när vi kan identifiera det 

objekt som hotar subjektet.
38

 Jag vill återigen poängtera framtidsaspekten i rädsla, för 

rädsla är inte en reaktion på en händelse utan det är en reaktion på eventuella 

konsekvenser av en händelse.
39

 Ångesten däremot riktar sig mot existentiella hot och 

inte så konkreta objekt som rädslan. Dock finns det kritiska röster mot ett sådant 

                                                 
32

 Omdahl, Becky L. (1995). Cognitive Appraisal, Emotion and Empathy. s. 9. 
33

 Eysenck, Michael W. (2006). s. 411. 
34

 Lazarus, Richard S. (1991). Emotion and Adaption. s. 235. 
35

 Barbalet, J.M. (2004). Emotion, Social Theory, and Social Structure – A Macrosociological Approach. 

s. 156. 
36

 Lazarus, Richard S. (1991). s. 238.  
37

 Ahmed, Sara. (2008). s. 64f. 
38

 Lazarus, Richard S. (1991). s. 235 och Ahmed, Sara. (2008). s. 64f. 
39

 Barbalet, J. M. (2004). s. 155. 
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förhållningssätt som menar att det inte är fruktbart.
40

 För människor kan formera om 

existentiella hot till konkreta objekt för att göra det mer gripbart, vilket gör det till rädsla 

utifrån ovanstående definition. Denna undersökning skiljer på ångest och rädsla utifrån 

definitionen att båda objekten hotar subjektet och att objektet ska ha en framtidsaspekt. 

Rädsla uppstår då objekten är konkret medan ångest uppstår när objekten är mer diffusa 

och hotar existentiella frågor. 

Orsaken till rädsla 

Tidigare nämnde jag att känslor och uttryck finns på grund av att det är en 

överlevnadsinstinkt. Rädsla, enligt evolutionsteorin, har en överlevnadsfunktion där den 

varnar människor och djur för fara. Utifrån den uppfattade situationen och bedömningen 

av den så agerar man också utifrån den. Hade man älskat objektet så hade man också 

agerat utifrån det, vilket skiljer agerandet från om man istället hade varit rädd för det. 

Men vem eller vad har lärt oss att vara rädda för någonting? Är det egna upplevda 

erfarenheter eller är det kulturella erfarenheter? Rädslan finns inte i objektet per se, utan 

skapas med hjälp av en kontakt mellan subjektet och objektet.
41

 Om man är rädd för 

mörkret så är det inte mörkret man är rädd för, utan det är vad som kan hända i 

mörkret.
42

 

 

Rädsla framkallas när 

1. du har ett mål med de objekt du uppfattar, då är känslor inkluderade, även rädsla.  

2. målet sammanfaller med något som är ett hot mot dig. Hotet ska vara något konkret 

och plötsligt. Då är endast negativa känslor möjliga, inkluderat rädsla.
43

 

 

De två översta punkterna berör bedömningen av det man ser och uppfattar. Det är viktigt 

att det man uppfattar har någonting med ens mål eller värden att göra för att känslor ska 

uppstå.
44

 När jag presenterade den kognitiva teorin så nämnde jag att en andra 

                                                 
40

 Lazarus, Richard S. (1991). s. 238-239. 
41

 Ahmed, Sara. (2008). s. 7. 
42

 Barbalet, J. M. (2004). s. 155.  
43

 Lazarus, Richard S. (2001). s. 42f. 
44

 a.a. s. 42f. 
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bedömning görs. När rädsla uppstår så görs ingen andra bedömning därför att framtiden 

är för osäker, både vad gäller förväntningar och eventuella konsekvenser.
45

 

 

Ångest framkallas när 

1. du har ett mål med de objekt du uppfattar, då är känslor inkluderade, även ångest.  

2. målet sammanfaller med något som är ett hot mot dig och då är endast negativa 

känslor möjliga, inkluderat ångest. 

_______________________________________________________________________ 

3. Om något hotar dig på ett existentiellt plan så inskränker känslorna till att bli ångest.  

När ångest uppstår så görs ingen andra bedömning. Framtiden är för osäker, både vad 

gäller förväntningar och eventuella konsekvenser.
46

 

 Machiavellis teori behandlar inte hur rädsla uppkommer eller vad det är. 

Machiavelli visar istället på hur rädsla kan fungera som ett maktinstrument för en furste 

och hur han bör använda den. 

Machiavellis teori om rädsla och makt 

En furste vill gärna vara både älskad och fruktad. Om en furste bor i området så har 

folket större orsak att älska honom om de vill vara hans undersåte eller att frukta honom 

om de inte vill vara det.
47

 Men det är dock svårt att vara både och, måste man välja så 

ser Machiavelli att fursten hellre är fruktad än älskad. Machiavelli ser människan som 

otacksam och hycklande, för visar fursten dem godhet så är dem dina undersåtar men 

dyker faran upp så gör dem uppror mot dig. Fördelen med fruktan är att den är 

sammanbunden med en skräck för straff, och denna skräck kommer alltid att finnas hos 

människan.
48

 Det är dock viktigt att fursten undviker att bli hatad utan stannar vid 

fruktan. För hatar dem fursten så gör undersåtarna uppror vid motgångarna. Därför är det 

viktigt att fursten kan väga upp några onda egenskaper med några goda. Exempelvis såg 

Hannibals trupper på honom som både fruktad och vördnadsfull.
49

  

                                                 
45

 Lazarus, Richard S. (1991). s. 236f. 
46

 a.a. s. 236f.  
47

 Machiavelli, Niccolo. (1950). The Prince – And the Discourses. s. 8. 
48

 a.a. s. 61. 
49

 a.a. s. 63. 
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Det är vanligt att furstar beskrivs med epitet såsom snål eller generös, en är 

modig och den andre feg eller kysk eller lättfärdig. Även om en ledare vill vara allt det 

goda så är det viktigt att fursten är så vis att den kan undvika sådana egenskaper som kan 

bli ens laster. Det kan få sådana konsekvenser att det kan vanära fursten vilket kan leda 

till att den blir av med makten. För en del goda egenskaper kan föra fursten till 

undergång medan en del onda kan föra honom till säkerhet och välstånd. Ett exempel 

kan vara om en furste är alltför generös. Om fursten samtidigt tar ut skatter, som folket 

tycker är för höga, så kan denna kallas slösaktig istället för generös, vilket inte vore till 

ens fördel. Fursten bör därför motivera frikostigheten, med en giltig anledning, som en 

dygd. Kan fursten detta så kan han vara generös utan att få ett rykte som kan vanära 

honom.
50

  

 Machiavelli skiljer inte på rädsla och ångest, såsom teorin ovan, men han gör 

ändå en distinktion mellan faror som är nära i tiden och på de som är längre bort. Han 

liknar faror med en sjukdom då man upptäcker faror som är långt borta är dem enkla att 

bota. Men om hotet är för nära så hinner inte botemedlet komma fram i tid. Dock är det 

så med sjukdomen tvinsoten att i början av sjukdomen så är den enkel att bota men svår 

att upptäcka. Har sjukdomsförloppet gått en längre tid så är den svårare att bota men 

lättare att upptäcka.
51

  

                                                 
50

 Machiavelli, Niccolo. (1950). s. 56ff. 
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6 ANALYS 

Detta kapitel består både av utdrag ur texterna samt en analys av dessa. Exempel på 

objekt i texterna antyder att vara en källa till ångest och rädsla. I vissa fall kommer 

objekten att vara både en källa för ångest och rädsla.  

Eftersom texterna av Franciskus uppkommer vid olika tidpunkter och med olika 

förutsättningar behandlas texterna var för sig. Men då samma föremål förekommer i de 

olika texterna så görs inte samma analys flera gånger utan hänvisar till tidigare 

diskussion. Tillkomstår och de förutsättningar texterna uppkommer i är viktiga för 

analysen utifrån Machiavellis teori.  

6.1 Analys utifrån den kognitiva teorin 

Den tillfälliga regeln (år 1210-1221) 

Riktlinjerna i ordensregeln ska ses som ett rättesnöre för franciskanbrödernas 

organisation och leverne. Det är också ett rättesnöre för att efterlikna Kristus och därmed 

bli fullkomlig och finna vägen till Fadern. Detta bör ses som de positiva konsekvenserna 

om man följer regeln. Men det finns också konsekvenser om man inte följer reglerna. 

Dessa konsekvenser kan delas in i två kategorier dels en bunden till kristendomen och 

dels en som hör samman med franciskanorden som en samhällig förening.  

Om egendom och pengar 

När en person hade som avsikt att gå med i franciskanerorden var han tvungen att sälja 

allt, utan hinder och med andligt sinnelag
52

 och dela ut det till de fattiga. Kläder får man 

tilldelade sig av orden vilket består av två tunikor, ett rep som bälte, ett par byxor och en 

mantel.
53

 Även om man ska vara utan egendom
54

 så får du äga böcker som är 

nödvändiga för att fullfölja tidegärden, kyrkans officiella bön. Lekbröder kan få äga 

Psaltaren om de kan läsa den, om de inte kan läsa skall de inte ha några böcker.
55

  

                                                 
52

 ’spirituality’ enligt Armstrong, R. Hellman, W. Short, W. (ed.) (1999). s. 64. ’potest spiritualiter’ 

(andlig förmåga) enligt Menestó, Enrico och Brufani, Stefano. (red.) (1995). s. 186. 
53

 Roelvink, Henrik. (2011). s. 54. 
54

 a.a. s. 53. 
55

 a.a. s. 56. 
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 Franciskanbröderna uppmanas att arbeta, för den som inte arbetar ska heller inte 

få någon mat. De uppmanas också att stanna kvar i det hantverk man var i tidigare men 

som belöning för deras arbete får de endast mottaga förnödenheter och inte några 

pengar.
56

 Man ska inte ta emot pengar på grund av att ondska och girighet kan 

uppkomma.
57

 Man får inte heller mottaga pengar som någon mellanhand, men likt 

övriga fattiga får de ta emot andra nödvändigheter förutom pengar.
58

 Om en broder tar 

emot pengar skall denna betraktas som en falsk broder som har avfallit och är en tjuv 

och rövare, detta om han inte ärligt ångrat sig. Men om en broder är sjuk och nöden 

kräver det så får man ta emot pengar. Pengar bör inte räknas som mer än sten, ser man 

pengar på marken så ska man bry sig lika litet som om det vore damm.
59

  

Bröderna uppmanas också att inte inneha eller rida på något djur. Undantaget är 

om någon är sjuk eller om nöden kräver det.
60

 Varför de inte får göra detta står inte 

utskrivet i ordensregeln. Att inneha ett djur skulle kunna vara som att inneha egendom 

vilket bröderna inte får. Det skulle också kunna vara så att rida på djur förknippas med 

människor som besitter makt, rikedomar och krig. Då exempelvis hästen förekom vid 

furstehov och i krig under Franciskus levnad. Att inneha och rida på djur kan därför 

associeras med makt likt argumentationen kring kläderna ovan. 

 Att följa Jesu fotspår innebar för Franciskus att Jesu ord, liv, lära och råd skulle 

följas för att finna vägen till Fadern. För att vandra i Jesu fotspår och efterlikna Kristi liv 

så betonar Franciskus fattigdomen. Många andra samtida ordnar försökte efterlikna 

apostlarna men Franciskus följde sin uppenbarelse genom att rätta sig efter Jesus liv.
61

 

Det står också att man ska sälja allt för att vara fullkomlig,
62

 vilket kan liknas vid att 

finna vägen till Fadern. 

Objekten är tydliga, då både pengar, böcker, djur och kläder är konkreta objekt. 

Subjektet hotas om en broder innehar pengar, förutom undantaget, eller djur och har mer 

kläder och böcker än vad som är föreskrivet, då man inte efterliknar Jesu liv. Eftersom 

det hotar brödernas fullkomlighet och att efterlikna Jesu liv så berör det existentiella 
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frågor. Sambandet mellan existentiella frågor och efterliknelsen av Jesu liv hör samman 

då Bibeln besvarar många av de existentiella frågorna för kristna. Även om det står att 

bröderna inte ska ta emot pengar eftersom man kan bli ond och girig så hotar det ens 

existens då ondska och girighet utgör ett hinder för ens fullkomlighet. Utifrån ett 

perspektiv utgör de konkreta objekten en källa för rädsla men eftersom det hotar ens 

existens så är ångest gällande här. 

Pengar är dock inte ont i sig utan det är att girigheten och ondskan kan växa hos 

personen och därför bör inte en franciskanbroder handskas med pengar, med undantaget 

ovan. Även om det inte står uttryckligen i regeln så är det med egendom som med 

pengar att de inte är onda i sig utan man får äga några böcker och ha några kläder men 

att bröderna ska undvika överflöd då ondska och girighet kan uppkomma. Detsamma 

gäller djur då Franciskus, enligt hagiografierna, har en vördnadsfull inställning gentemot 

djur. 

Om lydnad och hierarkier 

Enligt evangeliet får det inte finnas någon maktställning eller överhöghet över andra. 

Även om furstar härskar över människor så ska det inte få förekomma mellan bröderna 

inom franciskanorden. ”[F]ör var och en som vill bli större bland dem skall vara deras 

tjänare och slav (Matt. 20:26); och den som är överordnad bland dem skall bli den 

underordnade(Luk. 22:26).”
63

  

 Men även om det inte skall finnas någon broder som ska stå över en annan så 

finns det likväl en hierarki inom franciskanorden. Det står i regeln att inte någon får 

kallas den förste(prior) utan att alla ska kallas mindrebröder och tjäna varandra.
64

 Även 

om Franciskus kallade sig själv servus, slav, så uppkom en hierarki inom orden. I och 

med att bröderna växte i antal så uppkom en generalminister som ansvarig för hela 

orden, en provinsialminister eller minister som styrde en provins, en kustod kunde 

jämföras med minister då de hade ungefär samma befogenheter men står under ministern 

enligt testamentet och en föreståndare eller guardian som var föreståndare för ett 

konvent, kloster.
65

 Men över orden finns den katolska kyrkan som orden lyder under 
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vilket poängteras i regeln där lydnad och vördnad gentemot påven Innocentius och hans 

efterträdare. Lydnaden gäller också gentemot Franciskus själv och hans efterträdare då 

Franciskus hade funktionen som, efter hans död, kom att kallas generalminister, 

överhuvudet inom franciskanorden.
66

 Flera gånger poängteras lydnad och hörsamhet 

gentemot ministern. Exempelvis så får man inte gå runt och tigga utan ministerns 

tillstånd.
67

 Du får inte heller predika utan ministerns tillåtelse.
68

 Om bröderna begår 

något fel så ska de vända sig till ministrarna.
69

 Dock behöver inte en broder lyda en 

order från minister som bryter med ordensregeln. En minister som gör detta kan anmälas 

till pingstskapitlet, där hela brödraskapets ministrar och tjänare kan samtala och besluta 

om lösningen på eventuella problem.
70

 Bröderna ombeds att avlägga sin bikt, först och 

främst, hos ordens präster och därefter en katolsk präst eller andra erfarna.
71

 Även om 

prästerna först ombeds att vända sig till ordens präster så är det inte anmärkningsvärt att 

det här finns en hierarki då det endast är präster som kan lösa och binda botgöringen. 

 Regeln nämner också hur bröderna ska förhålla sig till världslig makt. Ovan 

nämndes att bröderna endast ska bära ringa kläder för dessa kan associeras med folk vid 

kungahov.
72

 Detta kan också höra samman med att de inte får rida på djur. För om en 

broder skulle associeras med någon vid kungahovet går det emot idealet att vara mindre 

än alla, eftersom folk vid kungahovet associeras med bland annat makt.  

När bröderna arbetar får de inte heller befatta sig med att stå över någon annan. 

De får inte inneha något juridiskt eller ekonomiskt ansvar eller vara i någon ledande 

ställning. Utan de skall vara mindre och underordnade alla dem som är i huset.
73

  

 Det finns en oklarhet hur hans bröder ska förhålla sig till makt och hierarkier. I 

grunden finns ett ideal om jämlikhet mellan bröderna, enligt evangeliet. Att stå över 

någon annan, som därmed innebär en hierarki och maktposition, både när det gäller 

världsligt och andligt anses det vara fel. Maktpositioner och hierarkier påpekas som 

något dåligt, även om det är oklart varför det är dåligt. Hierarkier och maktpositioner 
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skulle kunna tolkas som att gå emot Kristus idealet, där enkelheten betonas som kan 

tolkas som makt och hierarkiers motsats. Dock är också lydnaden gentemot Gud och 

Jesus en självklarhet inom den katolska kyrkan, vilket också genomsyras av en hierarki. 

De hierarkier som hyllas är den mellan bröderna och Gud, och mellan bröderna och 

påven. Hierarkin inom orden finns och befäst i regeln samtidigt som bröderna ska 

behandla varandra som likar eller underordnade varandra, för att följa Franciskus retorik. 

Den världsliga hierarkin fungerar som ett avskräckande exempel för hur det inte ska vara 

inom orden. 

 Utifrån bibelcitatet och Franciskus uppmaning om att man skall vara varandras 

tjänare är det dåligt att anse sig vara över någon annan då bröderna ska tjäna varandra 

och inte bli tjänade, likt Jesus. Därför blir makt och hierarkier ett hot mot brödernas 

efterliknande av Jesus. Objekten makt och hierarkier är otydliga och ger därför upphov 

till ångest och inte rädsla. Eftersom det också hotar vägen till Fadern, för att hålla sig till 

samma terminologi som ovan, så berör det existentiella frågor vilket inskränker 

emotionen till ångest. 

Om allmänt leverne 

Tidigare nämndes att för att bli en franciskanbroder så skulle man sälja alla ägodelar 

man har. Men om brodern inte också hatar
74

 din far, mor, hustru, barn, bröder, systrar 

och sitt eget liv så kan man inte heller bli Franciskus lärjunge.
75

 Det står dock inte nämnt 

varför man ska avsäga banden mer än att Jesus själv gjorde det. 

 Bröderna ska akta sig för orena blickar och umgänge med kvinnor. Man ska inte 

heller samtala med en kvinna eller vandra ensam med henne eller ens äta ur samma skål. 

Franciskus uppmanar att bröderna bör hålla sina lemmar rena.”Var och en som ser på en 

kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta begått äktenskapsbrott. (Matt. 5:28)”
76

 Om en 

broder gör sig skyldig till otukt skall man ta ifrån brodern dräkten och brodern ska helt 

och hållet avlägga den och utstötas ur orden och sedan göra bot för sina synder.
77
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 Regeln uppmanar att alla ska sträva efter ödmjukhet. Franciskanerbröderna ska 

vara glada om de råkar i frestelse och får uthärda alla slag av ängslan.
78

 De har skänkt 

kroppen till Herren så om någon gör bröderna ont kroppsligen så skall de glädjas för den 

stora belöningen i himlen. Bröderna ska inte frukta den som dödar kroppen.
79

 För 

skammen kommer inte på den som utstår den utan på den som tillfogar den.
80

 Gud gör 

allt det goda och människans synder och laster är endast deras egendom.
81

 Förutom att 

bröderna ska vara ödmjuka så ska de också akta sig för att bli arga för någon annans 

synd eller dåliga exempel då djävulen vill fördärva många genom en enda människas 

synd.
82

 Det står också att den som skymfar sin broder skall hemfalla åt helvetets eld.
83

 

Det står vidare att de som dör med synd ska bli barn till djävulen.
84

 För de människor 

som skymfar bröderna och vägrar ge dem allmosor skall de tacka Gud. För den skymf 

bröderna utstår skalla de få mottaga stor ära inför Herren.
85

 

Det finns en allmän lydelse som uppmanar bröderna att vara och leva enligt 

katolsk lära, avviker man och inte bättrar sig så utesluts man ur orden.
86

 Både ministern 

och brodern kan bli utesluten, men först skall han bli förmanad tre gånger. Den brodern 

som avviker från läran skall bli anmäld till sin minister och tjänare, dessa skall behandla 

brodern ”[…]så som han inför Gud tycker vara bäst.”
87

  

 Både kvinnan och sin familj är konkreta objekt som bröderna ska undvika, vilket 

gör att objekten är källor till rädsla. Eftersom objekten hotar liknelsen med Jesus och 

bryter mot tio Guds budord så berör objekten existentiella frågor. Kvinnor och familjer 

är annars inte ont per se då de är föremål för predikningar samt att det finns en gren 

inom Franciskanerorden som endast riktar sig till kvinnor. Men att träffa kvinnor i vissa 

sammanhang anses vara orent. 

 Ilska och smädelser som objekt är otydliga och är därför en källa till ångest. 

Eftersom ilska och smädelser räknas som synd så berör det existentiella frågor och 
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bekräftar emotionen ångest. Alla emotioner är annars inte onda då man ska vara ödmjuk 

mot varandra och även visa kärlek
88

 mot varandra. Uteslutning ur orden för att brodern 

inte lever katolskt så kan objekten vara både tydliga och otydliga. Det är likväl en källa 

till ångest då det berör existentiella frågor eftersom en uteslutning ur orden kan hindra 

vägen till Fadern och sin fullkomlighet. Att bli utesluten kan också vara ett föremål för 

rädsla då det är mer kortvarigt och plötsligt än om det hotar vägen till fullkomlighet då 

det är mer ihållande. Otukt är ett konkret objekt eftersom kvinnan är konkret vilket 

därför är en källa till rädsla. Beroende på hur man ser på uteslutning ur orden så kan det 

hota existentiella frågor och vara föremål för ångest men annars också rädsla. 

Den stadfästa regeln (år 1223) 

Franciskus uppmanar nya bröder att sälja allt de har och ge till dem fattiga. De ska leva 

utan egendom förutom de kläder som tilldelas dem, men de ska endast vara av ringa 

värde. De får dock lappa sina kläder. I denna regel får de bära sandaler, då nöden 

kräver,
89

 vilket inte uttryckligen står i Den tillfälliga regeln. Nya bröder ombeds också 

att avsäga sin hustru, om de har en sådan, då de ska leva i kyskhet.
90

 Vidare får bröderna 

inte äga något hus eller boplats, de får inte inneha några pengar eller vara någon 

mellanhand för transaktioner. När det gäller de sjukas behov och anskaffandet av 

nödvändigheter med hänsyn till platser och tider när nöden kräver så ska ministern eller 

kustoderna sköta detta.
91

 

 Franciskus uppmanar bröderna till lydnad och vördnad för påven Honorius III 

och hans efterträdare samt att de är förpliktigade att följa Franciskus och hans 

efterträdare. Dokumentet avslutar med en förmaning till att de som opponerar mot regeln 

så ”[…] skall han veta att han drar över sig den allsmäktige Gudens och hans heliga 

apostlar Petrus och Paulus vrede.”
92

 Varje broder ska alltid ha en av denna ordens broder 

till generalminister och tjänare som de strikt ska lyda.
93

 Det är endast ministrar som 

tillsätter och prövar en broder.
94

 Om de önskar blir predikanter så är det 
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generalministern som godkänner och prövar en broder för predikantämbetet, utan detta 

ämbete så får de inte predika.
95

 När bröderna erlagt löftet så får de inte lämna orden 

enligt påvens påbud.
96

 

 Bröderna ska leva ett anspråkslöst liv och vara fridsamma, saktmodiga och 

ödmjuka. De ska inte ta ordstrider eller fördöma andra människor. De ska inte döma 

personer som bär bekväma och färgrika kläder och njuter av utsökt mat och dryck. I 

stället skall var och en döma och förakta sig själv.
97

 De ska undvika att bli onda eller 

förbittrade med anledning av någon broders synd då vrede och förargelse står som 

hinder för kärleken hos både dem själva och andra.
98

 Bröderna ska arbeta för att hålla 

borta lättjan, själens synd. Men de ska inte skämmas för att mottaga allmosor, men de 

ska göra det ödmjukt, eftersom de tjänar Herren i fattigdom och ödmjukhet.
99

 

 Även i Den stadfästa regeln finns objekt för ångest och rädsla liksom i Den 

tillfälliga regeln. Den stadfästa regeln är mer stringent än sin föregångare och i vissa 

hänseenden tydligare. Vissa objekt för rädsla och ångest finns inte med i denna senare 

upplaga som exempelvis att man ska hata sin broder, syster, mor och far. Även 

skrivningarna om hur bröderna ska förhålla sig till böcker är nedtonade. Men de flesta 

objekten för rädsla och ångest finns dock även med i denna senare regel, som synen på 

kvinnan, egendom, pengar, kläder och uppmaningar till ödmjukhet. Analysen av 

objekten är densamma som i Den tillfälliga regeln och därför kommer inte samma 

analys att göras här, utan läsaren hänvisas till analysen ovan.  

 Enligt Den stadfästa regeln har bröderna inte tillåtelse att lämna franciskanorden, 

enligt påvens påbud. I denna regel finns inga skrivelser angående uteslutning av 

franciskanorden, vilket skiljer sig från Den tillfälliga regeln. Utan om några bröder, 

frestade av djävulen, begår en dödssynd skall de vända sig till provinsialministern. 

Ministern ska, om de är präster, ålägga dem botgöring.
100

 Om någon broder inte kan 

följa regeln så ska de uppsöka ministern för att öppet tal om problemet. Franciskus 

uppmanar den broder som tvekar att ta sig till vara för all stolthet, all tom ärelystnad, all 
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girighet, all avund, allt skvaller och världslig omsorg. Franciskus hänvisar istället till 

Matt. 5:10 ”Saliga är de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör 

himmelriket.”
101

 Ministern ska också handla i förebyggande syfte genom att besöka sina 

bröder och förmana och tillrättavisa dem på ett ödmjukt och kärleksfullt sätt.
102

 Även 

om det, enligt Den stadfästa regeln, inte omnämns något om uteslutning så är det svårt 

att säga hur det såg ut i praktiken. Eftersom det står att man inte har tillåtelse att lämna 

orden så är det nog hursomhelst svårare att lämna orden, enligt den senare regeln. För 

om man inte kunde bli utesluten ur franciskanorden så försvinner rädslan eller ångesten 

för uteslutning ur franciskanorden. Då blir objektet för rädsla och ångest endast för att 

inte vandra i Kristi fotspår och finna vägen till Fadern. Eftersom det berör existentiella 

frågor så framkallas ångest och inte rädsla, enligt den kognitiva teorin.  

Första brevet till kustoderna (efter mars år 1220) 

Brevet riktar sig till kustoderna, de som var ansvariga över en delprovins. Dessa blir 

uppmanade i detta brev att säga till klerkerna hur och var kommunionen får äga rum. 

Franciskus skriver att kalkar, altarprydnader och mässoffret skall vara av dyrbart 

material. Om lekamen fått en ovärdig placering så ska det till en kostbar och utsmyckad 

plats, enligt kyrkans anvisningar. Om Herrens namn och ord finns på smutsiga platser så 

skall de samlas ihop och flyttas till en värdig plats.
103

  

 I detta brev förespråkas inte enkelheten och fattigdom utan snarare tvärtom. Men 

det bör också här påminnas om att texten baseras på påvens uppmaningar till präster 

genom dokumentet Sane cum olim. I detta brev riktas ansvar mot kustoderna att 

klerkerna ska sköta sig. Ångesten eller rädslan väcks när klerkerna i kustodernas 

områden missköter sig. Klerkerna som objekt är tydliga vilket innebär en källa till rädsla 

men eftersom det hotar existentiella frågor så begränsas emotionen till ångest.  

Brev till klerkerna (efter mars år 1220) 

Innehållet i detta brev är densamma som i brevet till kustoderna. Men istället för en 

uppmaning till kustoderna som ska lära klerkerna hur de ska ge kommunionen så ges här 

en direkt uppmaning till klerkerna. De uppmanar klerkerna att lekamen ska delas ut på 
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värdiga platser och att kalken och linneduken inte ska bevaras på ovärdiga platser. 

Många placerar och kvarlämnar det allra heligaste och bär, mottager och delar ut 

lekamen på ett ovärdigt sätt. Ibland trampar fötter till och med på hans namn och 

nedskrivna ord.
104

  

 Objekten för behandlingen av föremålen i kommunionen är tydliga och är därför 

en källa till rädsla. Eftersom det hotar existentiella frågor så är det också en källa till 

ångest. 

Brev till hela orden (år 1225-1226) 

De ska behandla böcker och ting med Herrens skrift med vördnad. Ligger de spridda på 

ett ovärdigt sätt skall de samlas ihop och placeras på ett vördnadsfullt ställe. Han ber 

generalministern att regeln ska tillämpas av alla utan kränkning.
105

 Klerkerna ombeds att 

”[…]inte akta på röstens melodi, utan mera på hjärtas samklang och rösten stämmer med 

hjärtat och hjärtat med Gud.”
106

 så att de kan vinna Guds nåd istället för åhörarnas 

gehör. De bröder som inte kan följa dessa regler vid tidegärden betraktar Franciskus inte 

som hans bröder och inte heller som katoliker. Han vill varken se dem eller prata med 

dem förrän de gjort bot. Detta gäller också alla andra som planlöst strövar omkring och 

åsidosätter den tukt som regeln föreskriver. Generalministern, kustoderna och guardianer 

ska behålla denna skrift och hålla innehållet i minnet och att se till att andra noggrant 

iakttar denna skrift.
107

 Klerkerna ska synnerligen älska Herren och de som bekymrar sig 

över något annat visar på en svaghet och att det är en stor olycka.
108

 De som inte handlar 

enligt Guds vilja liknas vid förrädaren Judas som försyndar sig på Herrens lekamen och 

blod.
109

  

 Objekt såsom böcker och ting med Herrens namn är tydliga och därför källor till 

rädsla. Även om det inte står uttalat så hotar det ens existentiella frågor då man annars 

vanärar Herren vilket hotar att finna ens väg till Fadern. Franciskus påminner klerkerna 

att deras predikningar ska vara av relevant innehåll och inte smickra åhörarna. Objektet 

är här otydligt och det hotar även existentiella frågor vilket gör ångest gällande här. 
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Bröderna uppmanas att handla enligt Guds vilja vilket kan liknas vid att leva ett katolskt 

liv, se stycket ovan för analys. 

Det i Siena gjorda testamentet (år 1226, april/maj) 

I detta korta dokument förklarar Franciskus att han inte kan tala på grund av hans 

plågsamma sjukdom. Han förklarar sin vilja i tre punkter vilka här skrivs ut i sin helhet: 

 att    de som tecken på att de minns min välsignelse och mitt testamente  

  alltid ska älska varandra, 

att    de alltid ska älska och tjäna vår fru den heliga fattigdomen, och 

att    de alltid skall vara prelaterna och alla klerker i vår moder den heliga kyrkan  

 trogna och underordnade.
110

 

Uppmaningarna i dokumentet liknar budskapen i de båda reglerna men ännu mer 

kortfattade. För analys av objekten, hierarkier, egendom och känslor se ovan.  

 

Den helige Franciskus testamente (år 1226, september eller oktober)  

Franciskus beskriver uttryckligen i testamentet hur det ska användas. Testamentet får 

inte ändras av någon generalminister, minister eller kustoder varken ta bort eller lägga 

till något. Testamentet skall läsas tillsammans med regeln och man ska inte vid 

uppläsningen säga: Så och så skall de uppfattas. Detta är inte någon ny regel utan är en 

uppmuntran, erinran och förmaning, enligt honom själv. Med dessa ord skall bröderna, 

mer katolskt följa regeln.
111

  

 Franciskus påpekar vikten av att arbeta och de som inte kan något yrke ska då 

lära sig ett. Han säger att han själv inte skulle hålla en predikan för någon annans 

församling, inte ens hos de mest oansenliga präster. Han vill vörda, älska och hedra dem 

som hans överordnade.
112

 Han är också mycket tydlig i att franciskanerbröderna inte ska 

ta emot några kyrkor, enkla boningar eller något annat som byggs åt dem. Om någon 

inte kan rätta sig efter regeln på ett katolskt sätt så skall denna av bröderna skickas till 

kustoden vidare till ministern och senare till brödraskapets skyddsväktare, herre och 

korrektor.
113
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 Franciskus påpekar alltså ännu en gång om sådant som hotar brödernas väg till 

frälsning. Han uppmanar bröderna till ödmjukhet då han anser att man inte bör anse sig 

själv som bättre än någon annan då man inte bör ta över någon annans församling och 

predika. Att anse sig bättre än någon annan, och inta en maktposition är ett otydligt 

objekt som hotar personen avgränsas därför känslan till ångest. Eftersom det berör Kristi 

liknelse och därmed existentiella frågor så blir objektet föremål för ångest. 

Att inneha byggnader följer inte fattigdomsidealet utan utgör ett hot mot en själv. 

Då objekten är konkreta så är det en källa till rädsla men då det är ett hot mot 

existentiella frågor, då det kan hindra vägen till Fadern, och är det därför också en källa 

till ångest.  

Konsekvenser om man inte följer Den stadfästa regeln är en aning otydlig då det 

står oklart om skyddsväktaren kan utesluta någon ur orden eller om den endast kommer 

att tillrättavisas. Men i vilket fall som helst så hotar det ens väg till Fadern och utgör 

därför en källa till ångest.  

6.2 Analys utifrån Machiavellis teori 

Det som styr Franciskanorden och de rättesnören bröderna har att rätta sig mellan åren 

1209-1226 är både dokumenten som Franciskus efterlämnat sig men också Franciskus 

själv, både hans handling och ord. Även efter hans död är både dokumenten och han 

själv förebilder för orden men då genom hagiografierna istället för Franciskus som en 

fysisk person. 

Franciskus beskrivs ofta som ödmjuk och en person som älskar andra människor, 

Gud och hans skapelse, vilket inte minst märks i hagiografierna och Solsången. Dessa 

ideal uppmanar han i testamenten, breven och reglerna att även bröderna ska ha. Men i 

de granskade dokumenten ovan så uppmanas bröderna även till lydnad vilket, enligt 

analysen ovan, leder till källor för ångest och rädsla. Detta gör att en balans mellan 

fruktan och kärlek upprättas, enligt Machiavellis terminologi.  

Machiavelli framhåller att även om en furste både vill vara älskad och fruktad så 

är det svårt att vara båda. Den balansen som skapats genom Franciskus ideal och 

dokumenten är enligt Machiavelli, svår att upprätthålla. Om Franciskus hade skrivit en 

ordensregel baserat på endast fruktan eller kärlek hade ordens utveckling sett annorlunda 
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ut. Men det intressanta är svårigheten i att skriva en regel som endast baseras på kärlek 

och ödmjukhet. Fruktan för uteslutning och att inte nå vägen till Fadern är konsekvenser 

Franciskus inte kunde bortse ifrån.  

Machiavelli framhåller vikten av en furstes närhet till sina undersåtar. För bor 

han i området så har folket större anledning att antingen älska fursten eller att frukta 

honom. Franciskus kan utifrån detta sägas vara en något otydlig ledare. Dels för att han 

under vissa tider besökte andra länder såsom saracenerna och att han under sina sista år 

drog sig tillbaka från sin ledarroll och delegerade makten till andra personer.  

Balansen påverkas av de objekt som ger grund för rädsla och ångest. Det finns en 

otydlighet i hur bröderna ska förhålla sig till objekten. Pengar får inte innehas förutom 

med ett undantag, kläder får bäras men inte luxuösa sådana, hierarkier och bröder som 

anser sig stå över varandra får inte förekomma men gör det ändå i organisationen, i form 

av ministrar och kustoder.  

Det sker dock förändringar under Franciskus levnad för hur bröderna ska förhålla 

sig till hierarkin inom orden. I Den stadfästa regeln blir hierarkin tydligare jämfört med 

den tidigare regeln. För i Den tillfälliga regeln hade bröderna tillåtelse att säga emot 

ministrarna om de ansåg att ministerns befallning gick emot regeln, denna lydelse är 

borttagen i den senare regeln. I den senare regeln så finns tillägget att bröderna 

obrottsligt ska lyda ministern och tjänaren. Detta kan ytterligare befästa den otydlighet 

som finns i det jämlika idealet där ingen broder ska stå över någon annan. Det sker 

ytterligare förändringar efter Franciskus död då han tydligt i sitt testamente uppmanar 

bröderna att inte upprätta eller ta emot kyrkor och boplatser. För endast några år efter 

Franciskus bortgång upprättas en basilika vid hans gravplats i Assisi.  

Det finns ytterligare tendenser som tyder på förändring av orden under 

Franciskus levnad. En jämförelse mellan Den tillfälliga regeln och dokumenten därefter 

finns det skillnader i olika lydelser. Exempelvis så finns det flera hänvisningar till 

uteslutningar ur orden om man handhar pengar, lever i otukt eller bryter mot ett allmänt 

katolskt leverne. Detta nämns inte i Den stadfästa regeln, i testamenten eller breven. Det 

står dock uttalat att ingen får lämna orden enligt påvens påbud i den senare regeln. I Den 

stadfästa regeln hänvisar man istället till att beskyddaren av orden får göra en 

bedömning.  
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Det finns också andra negativa konsekvenser, förutom uteslutning, om man inte 

följer lydelserna i Den tillfälliga regeln. Om du säger ’du dåre’ till din bror så ska denna 

hemfalla åt helvetets eld. Det står också att de som dör med synd blir barn till djävulen. I 

Den stadfästa regeln finns endast en uppmaning i slutet av dokumentet där det står att de 

som opponerar sig mot regeln ska bli föremål för den allsmäktige Gudens och heliga 

apostlars vrede. Även om en sådan uppmaning endast står en gång i den senare regeln 

men återkommer ett flertal gånger i den tidigare regeln behöver detta inte betyda att det 

finns någon skillnad i ett rädsla/ångest perspektiv då antalet gånger något står inte är det 

intressanta, per se. Dock så är det tänkbart att det blir mer påtagligt om fler exempel 

finns och det faktum att det står flera gånger gör att känslan av rädsla och ångest är 

större i den tidigare regeln.  

Det finns otydligheter för hur bröderna ska förhålla sig till de dokument som 

Franciskus efterlämnade sig. Det finns två regler varav den första förmodligen skrevs 

under en längre tid och godkändes år 1221 vilket betyder att bröderna verkade utan en 

tydlig ordensregel fram tills att den blev godkänd. Dock så godkändes endast regeln av 

ordenskapitlet och inte av påven vilket inte gör situationen tydligare. Det ska tilläggas 

här att det är svårt att idag veta hur tydligt eller otydligt något var under dessa år. För 

bröderna kanske allt var mycket tydligt. År 1223 godkändes en regel av både påven och 

ordenskapitlet varav den tidigare regeln preskriberas. Tre år senare skriver Franciskus 

två testamenten varav det senare förklaras av påven som icke bindande. Flera dokument 

var alltså i omlopp samtidigt vilket kunde försvåra och göra så att förhållandet mellan 

dokumenten blev otydliga. 

De epitet Franciskus har, såsom ödmjuk, vördnadsfull, guds lille fattige med 

mera föreslår jag inte att ändra. Även om undersökningen påvisar att rädsla och ångest 

existerar i dokument som Franciskus efterlämnat sig så bör man inte blanda ihop 

Franciskus egna levnadsideal med de dokument som ovan analyserats och vad som kom 

att bli franciskanorden, då dessa inte är helt kompatibla med varandra. 
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Avslutningsvis… 

Under Franciskus levnad växte orden i antal och redan då tänjde bröderna på Franciskus 

ideal och orden splittrades i flera grenar. Denna förändring fortsatte efter Franciskus 

bortgång då orden splittrades i ännu fler grenar, såsom observanter, konventualer och 

spiritualer. Även Franciskus ideal om fattigdom förändrades då flera kyrkor och kloster 

upprättades.  

 Varför skedde då denna splittring? Ur ett Machiavelliskt sett att se på det så kan 

en ledare som inte lyckas upprätthålla balansen mellan kärlek och fruktan leda till att 

undersåtarna gör uppror. Franciskus såg redan under sin levnad att hans ideal inte 

efterlevdes, varför blev det så? Var det obalansen mellan fruktan och kärlek som gjorde 

att orden splittrades? Det kanske berodde på otydligheten i förhållandet till objekten för 

rädsla och ångest i dokumenten ovan. Undersökningen visar att många objekt ger 

upphov till ångest just därför att de berör existentiella frågor. De hot mot ens existens 

som finns i Den stadfästa regeln ger upphov till ångest och inte rädsla. Det är möjligt att 

konsekvenserna hade behövt vara konkreta som uteslutning ur orden, vilket försvunnit i 

den senare regeln jämfört med den tidigare. Ur en Machiavellisk synvinkel hade det 

varit en fördel om olydnad straffats med fängelsestraff eller döden som mer konkreta 

konsekvenser, även om sådana straff inte lämpar sig för franciskanorden så hade det 

kanske varit en nödvändighet för att idealen skulle efterlevas.   

Franciskus tanke om en orden, byggd på hans ideal, kanske var dömt på förhand. 

När idealen fattigdom och ödmjukhet institutionaliseras i den katolska kyrkan försvann 

dessa till fördel för hierarkin som den katolska kyrkan förespråkade samt lockelsen av 

pengar och makt som också den katolska kyrkan förfogade över. Det kan också vara så 

att det inte går att skapa en orden av den kvantiteten med så strikta ideal. Om det 

samtidigt var svårt att gå ur orden kan det varit problematiskt för de bröder som inte 

kunde leva upp till de förväntningar som Franciskus förespråkade. Eftersom bröderna 

skulle predika bland det vanliga folket och inte befinna sig i kloster kan stadens synder 

varit för frestande för bröderna.  

Machiavellis metafor då han liknar fara med en sjukdom är ytterst passande 

gällande Franciskus agerande mot de förändringarna i franciskanorden. Då sjukdomen 

var enkel att bota var den svår att upptäcka men i slutet av hans levnad när den var mer 
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påtaglig kunde han inte göra mycket åt det, den var helt enkel svår att bota. Av denna 

anledning kan två utvecklingslinjer urskiljas hos Franciskus och franciskanorden 

urskiljas. Utvecklingslinjerna grundar sig i att Franciskus ideal utvecklas och förändras. 

Den ena startade Franciskus själv när han fick sina uppenbarelser och hans kall stod 

klart för honom. Den andra börjar inte efter Franciskus död utan den börjar tidigare än 

så. Den kan ha startat så tidigt som innan Den tillfälliga regeln godkändes av kapitlen år 

1221. Den startade när franciskanbröderna växte i antal och orden institutionaliserades i 

den katolska kyrkan. Resultat blev att bröderna i franciskanorden kom allt längre ifrån 

hans ideal. Fler utvecklingslinjer kan anläggas på ordens senare historia men poängen är 

att den utifrån undersökningens perspektiv inte börjar efter Franciskus död utan han fick 

även, under sin levnad, uppleva denna utveckling. 

Men vad blir då kvar efter att idealen tänjts, förändrats och till viss del 

försvunnit? Franciskanorden fortsatte att växa och finns än idag med bröder runt om i 

hela världen. Vilka värderingar är det då som har lockat nya bröder till franciskanorden? 

Med tanke på att Franciskus besitter en mängd epitet så kan det vara så att nya bröder 

väljer någon av värderingar och fokuserar på det, likt Franciskus gjorde när han försökte 

efterlikna Jesus. Men vilka förutsättningar Franciskus än hade för att skapa en orden så 

blev det problematiskt när Franciskus ideal mötte verkligheten. 
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7 SAMMANFATTNING 

I de granskade texterna finns ett flertal grunder för känslorna rädsla och ångest, utifrån 

den kognitiva teorin. De objekten för rädsla och ångest som förekommer i texterna är 

bland annat pengar, böcker, kläder och makt och hierarkier. De otydliga omständigheter 

för hur bröderna ska förhålla sig till objekten, då undantag ständigt finns kan detta vara 

en av förklaringar till varför franciskanorden utvecklades och avlägsnades från 

Franciskus ideal. Flera anledningar uppmärksammas också som otydligt ledarskap, 

otydligt förhållande till hierarkier och den jämställdhet Franciskus förespråkade mellan 

bröderna och otydligheter i hur bröderna ska förhålla sig till de olika dokumenten. Ur ett 

maktperspektiv kan de konsekvenser, om man inte följer regeln, sägas vara något 

otydliga då bestraffning ofta sker på domedagen och inte under livet här på jorden. 

Franciskanorden är inte statisk utan förändrades under Franciskus levnad. När 

hans ideal mötte verkligheten så förändrades orden med de dokument som han med hjälp 

av andra skrev såsom regler, testamente och brev. När Franciskus ideal 

institutionaliseras i den katolska kyrkan och orden växte i antal så förändrades orden, 

vilket inte minst märks efter Franciskus död. Undersökningen visar däremot på att 

Franciskus och hans orden kan delas in i två utvecklingslinjer. Den ena linjen är inte alls 

så långvarig som den andra. Då den första börjar då Franciskus ideal och kall blir klart 

för honom genom hans uppenbarelser. Den andra startar då orden växer i antal och 

idealen institutionaliseras. Förändringarna inom orden tar sin start innan Franciskus 

bortgång och när idealisten mötte verkligheten påbörjades en förändring som inte gick 

att hejda.   
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