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Abstract 

The purpose of this thesis is to examine the Swedish Plymouth brethren’s relation to 

contemporary technology. What types of technology are considered acceptable and where do 

they draw the line? Due to the brethren’s separation from the parts of the world they believe 

leads people away from God, such as the entertainment industry, immoralities etc., they reject 

use of television and radio. These two are viewed as uncontrolled types of technology since 

the user does not have control of its contents. Computers and mobile phones are however 

accepted types of technology nowadays, since the user can choose what content they wish to 

explore. These can also be filtered. The qualities a type of technology must have to be 

accepted by the brethren is a clear purpose and usage. It must also be possible to control 

and/or modify to suit the brethren’s values. It cannot be used solely for pleasure, pastime, 

immoralities and/or be uncontrolled and impossible to modify.  

 The reason for the brethren’s complex relation towards contemporary technology has to 

do with their will to live separated from worldly things. At the same time they claim they do 

not want to live isolated but be a part of contemporary society. In order to balance separation 

from the society with being a part of it at the same time, they have had to embrace technology 

but have negotiated with it in order for it to be in line with their teachings. Since the brethren 

also have many companies it is likely that they have had to adapt to the technological era in 

order to maintain their position on the market. 
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1. Inledning 

2008 hade spelfilmen Son of Rambow premiär. I filmen får en pojke ur det kristna samfundet 

Plymouthbröderna av en händelse se filmen First Blood, den första i en serie filmer om 

Rambo, och blir som förtrollad av det han ser. Saken är nämligen den att han aldrig sett en 

film eller ens sett på tv förut. Varje gång det har visats tv på lektionerna har han varit tvungen 

att gå ut eftersom Plymouthbröderna enligt utsago förkastar tv. Förhållandet mellan pojken 

och församlingen blir allt mer ansträngt eftersom pojken inte kan glömma det nyupptäckta 

mediet och han går glatt med på att i hemlighet spela Rambos son i en amatörfilm en 

skolkamrat spelar in. Det hela slutar med att den ensamstående modern och hennes barn 

lämnar församlingen. 

 Vi lever i en allt mer medialiserad värld där tekniken tar en allt större plats i vardagen i 

skolan och på arbetet. Allt fler har smartphones och surfplattor, skolelever har egna laptops 

och deras lärare använder interaktiva skrivtavlor i undervisningen. Det finns en optimism 

kring tekniken att den ska skapa lösningar och göra våra liv oerhört mycket lättare och mer 

effektiva. En grupp som inte har riktigt samma syn på saken är Plymouthbröderna. 

  Som Ljungbybo har Plymouthbröderna alltid varit närvarande i medvetandet. Det jag 

vetat om dem har varit att de äter för sig, att kvinnorna alltid klär sig i kjol, att de knappt inte 

använder någon modern teknik och att deras lokal inte har några fönster. Filmen Son of 

Rambow gjorde mig än mer nyfiken på detta samfund och deras syn på modern teknik. 

Dessutom har bland annat Radio Halland under hösten 2011 rapporterat om kritik mot 

rörelsens skola som bland annat handlat om att eleverna har begränsad tillgång till internet. 

Detta i kombination med min framtida karriär som gymnasielärare i religionskunskap har 

gjort att jag vill titta närmare på detta ämne. Vilken typ av modern teknik är acceptabel? Hur 

avgör man om en viss typ av teknik är acceptabel? Går det att undvika modern teknik i ett 

samhälle där den tar allt större plats? Det är några av de frågor jag ämnar söka svaret på. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka förhållandet till samtida teknik hos den exklusiva 

grenen av Plymouthbröderna i Sverige 2011. Jag vill undersöka hur det kommer sig att de inte 

känner odelad optimism till ny teknik och var de drar gränsen mellan vilken teknik som är 

tillåten och inte. Det är Plymouthbröderna och deras förhållande till samtida teknik denna 
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uppsats kommer att behandla. Fokus kommer att ligga på tekniken i vardagslivet. Således 

lyder frågeställningarna: 

 

 

Hur förhåller sig Plymouthbröderna till samtida teknik (läromässigt och i vardagslivet)? 

- Var går gränsen om vad som är tillåtet? 

- Hur avgörs det och på vilka grunder? 

 

Varför ser Plymouthbrödernas förhållande till teknik ut som det gör? 

 

 

1.2 Avgränsningar 

Inom Plymouthbröderna finns två inriktningar: Open Brethren och Exclusive Brethren. Fokus 

för min uppsats kommer att ligga på den exklusiva grenen i Sverige. Det kommer även att 

finnas ett visst fokus på församlingen i Ljungby men jag anser denna församling vara 

representativ för övriga församlingar i Sverige. Detta dels då den i Ljungby är den näst största 

i landet och dels för att de olika församlingarna har ett mycket nära samarbete med varandra. 

 Med begreppet teknik menas den typ av medie- och kommunikationsteknik som kan 

tänkas användas i vardagslivet, skolan och på vissa arbetsplatser. Det handlar alltså inte om 

avancerade tekniska apparater inom industrin eller teknisk sjukvårdsutrustning. Exempel på 

vad som menas med samtida teknik är tv, dator, internet, mobiltelefon etc.  

 

 

1.3 Metod 

Plymouthbröderna är en förhållandevis sluten grupp som jag tog kontakt med via brev efter 

att på internet ha hittat en boxadress i Ljungby. Detta resulterade i att jag blev uppringd av en 

man som har något av en ledarposition i Ljungby och som kom att bli min gatekeeper.
1
 I ett 

inledande skede kom vi överens om att jag skulle genomföra kvalitativa intervjuer med några 

olika församlingsmedlemmar. Vid senare kontakt tyckte inte gatekeepern längre att detta var 

en god idé och föreslog istället att skriftliga frågor skulle kunna ställas och skickas till en eller 

flera personer utomlands som är vana vid att svara på utomståendes frågor. Detta tackade jag 

ja till men föreslog även gruppintervju som ett alternativ då uppsatsens fokus är tekniken i det 

                                                           
1
 En person eller grupp som kontrollerar åtkomst till någon eller några. 

http://en.wiktionary.org/wiki/gatekeeper 
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vardagliga livet. Gatekeepern gick med på gruppintervju vilken genomfördes 31 oktober 

2011. Ett par dagar före intervjun träffade jag gatekeepern för att samtala om min uppsats och 

dess syfte samt vilka teman som skulle komma att tas upp på intervjun. Ett par veckor efter 

genomförd intervju fick jag även möjligheten att närvara vid en av samfundets gudstjänster. 

Denna deltagande observation har format min bakgrundsförståelse men ligger inte till grund 

för uppsatsen. Vid något tillfälle kommer jag dock att redogöra för hur det förhöll sig på 

gudstjänsten men gudstjänsten är inte det som huvudsakligen kommer att analyseras. 

 Den metod som övervägande används i uppsatsen är således gruppintervju. Det finns 

fördelar såväl som nackdelar med denna metod. Bland fördelarna finns att de intervjuade 

hamnar i centrum istället för den som intervjuar och att deltagarna kan diskutera och utveckla 

ett samspel som gagnar forskningen. Enligt Victoria Wibeck finns ett par situationer då 

gruppintervju är en lämplig metod varav en är ”När det finns behov av en vänlig och 

respektfull undersökningsmetod”.
2
 Det är en avgörande anledning till valet av metod i denna 

uppsats eftersom Plymouthbröderna många gånger upplevs vara en kontroversiell grupp och 

de har visat sig måna om en intervjusituation där de känner sig trygga. Bröderna har av både 

journalister och i framförallt ett fall med en person från den akademiska världen, framställts 

på ett sätt de uppfattar vara vinklat och med ett klart syfte att framställa rörelsen på ett 

negativt sätt. Detta kan ha bidragit till att tilliten till akademiker och journalister inte är hög.
3
 

Med detta i åtanke blev gruppintervju ett bättre alternativ än kvalitativa intervjuer. 

 En nackdel med att göra en gruppintervju i just detta fall kan vara att en ledare för 

församlingen har satt ihop gruppen. Detta är någonting man måste förhålla sig till i analysen 

då han kan ha valt ut personer som han vet kan ge en för honom önskad bild av församlingen. 

Det finns också en risk att det inte finns utrymme för avvikande åsikter inom gruppen, att 

personerna är på sin vakt mot varandra och inte vågar säga vad de egentligen anser. Wibeck 

betonar dock att en homogen grupp många gånger är en fördel då människor med 

gemensamma erfarenheter och intressen är mer villiga att dela åsikter med varandra.
4
 I givna 

grupper där deltagarna redan känner varandra hävdar hon att detta är en fördel eftersom 

rädslan för att diskutera är mindre i de fall alla deltagarna redan känner varandra, även om det 

finns en risk att vissa saker inte tas upp eftersom de anses vara givna. Dessutom kan 

                                                           
2
 V Wibeck, Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, 2., uppdaterade och 

utökade uppl., studentlitteratur, Lund, 2010 s.53 
3
 Gruppintervju 2011-10-31, Detta förhållande kommer att behandlas mer utförligt i kapitlet resultat. 

4
 Wibeck s.63 
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deltagarna referera till saker som forskaren inte känner till. Trots dessa nackdelar anser 

Wibeck att fördelarna med redan existerande grupper överväger.
5
  

 Jan Trost är inte lika positiv till gruppintervjuer som Wibeck. Detta eftersom han menar 

att de mer pratsamma lätt tar över och att gruppbeteendet kan påverka resultatet negativt samt 

att de åsikter som kommer fram så gott som enbart blir majoritetssynpunkter. Dessutom kan 

det en person sagt i en intervju komma att vändas emot honom/henne vid ett annat tillfälle. 

Trost hävdar att enkäter är en mer pålitlig metod än gruppintervjuer.
6
 Dock håller jag inte med 

Trost om detta. Gruppintervjun gav en inblick i samspelet i gruppen som en enkät aldrig hade 

kunnat göra och i en enkät finns heller inte möjligheten att spontant formulera följdfrågor till 

deltagarnas svar. Gruppintervju är ett sociologiskt verktyg på ett sätt som en enkät inte kan 

vara. 

 Många gånger kan det vara bra att hålla flera gruppintervjuer men i denna uppsats 

kommer bara en gruppintervju att behandlas. Wibeck menar att antalet intervjuer som behövs 

helt beror på temat för intervjuerna och hur pass nära deltagarna står varandra åsiktsmässigt. 

Hon anger dessutom en tänkbar övre gräns för antalet deltagare som fyra personer. Är man 

fler än så ökar avståndet till de andra deltagarna, uppmärksamheten hos deltagarna kan lättare 

svikta och talarfördelningen tenderar att bli mer ojämn.
7
 Den aktuella gruppen utgjordes av 

sex personer vilket kanske påverkade resultatet negativt då alla inte riktigt kom till tals. Detta 

är även Trosts huvudsakliga kritik mot gruppintervjuer. Som tidigare nämnts gav 

gruppintervjun dock tillgång till en inblick i den sociala interaktionen gruppmedlemmarna 

emellan som varit en tillgång för uppsatsen. Anledningen att gruppen inte delades upp i två 

var att intervjun var planerad för fem personer men vid intervjutillfället spontananslöts en 

extra person till gruppen. 

 Före intervjuns genomförande utformades en intervjuguide. Eftersom denna 

gruppintervju var av den mer strukturerade sorten där moderatorn styr samtalet till stor del, 

innehöll guiden ett stort antal frågor. Intervjuguiden innehöll i sin inledande del ett så kallat 

stimulusmaterial. Med detta menas artiklar, citat, bilder etc. som har anknytning till det ämne 

som ska diskuteras och som väcker frågor och diskussion.
8
 Det stimulusmaterial som 

användes var beskrivna situationer ur filmen Son of Rambow. I övrigt utformades guiden i 

hög grad i enlighet med Wibecks modell med öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 

                                                           
5
 Wibeck s. 65 f 

6
 J Trost, Kvalitativa intervjuer, 4.,[omarb] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s.67 f 

7
 Wibeck s.60 ff. 

8
 Wibeck s.79 
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övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor.
9
 Som Paul Repstad rekommenderar 

innehöll intervjuguiden mycket få i detalj färdigformulerade frågor utan bestod till stor del av 

minnesord och teman. På detta sätt menar Repstad att intervjun blir mer som ett samtal 

eftersom den som intervjuar formulerar frågorna i en muntlig situation medan helt 

färdigformulerade frågor kan bidra till att intervjupersoner blir passiva.
10

 

 Intervjun ägde rum på det företag gatekeepern driver. Förutom gatekeepern medverkade 

fem andra personer som han samlat till intervjun; hans fru och dotter samt tre andra personer. 

Den ena av dem sitter i styrelsen för friskolan Laboraskolan som drivs av bröderna. Tre av 

deltagarna är män och tre är kvinnor och åldrarna varierar mellan 19 och 50. Gruppintervjun 

varade en timme och spelades in på diktafon och transkriberades sedan. Två av männen hade 

mest taltid under intervjun kanske på grund av att de har ledarroller och är väl insatta i 

brödernas regler och förhållningssätt. Intervjudeltagarna har alla fått tal del av 

intervjutranskriberingen och de har inte haft några synpunkter på den. 

 Bortsett från intervjun kommer skriftliga svar på frågor som ställts till 

Plymouthbröderna i utlandet att användas i uppsatsen. Detta med syftet att få svar på frågor av 

en mer teologisk karaktär från en person inom rörelsen med stor kunskap på området. Svaren 

på frågorna var dock i huvudsak kortfattade och skiljde sig inte nämnvärt från de svar som 

framkom under intervjun. Givetvis finns nackdelar även med skriftliga frågor liksom med 

andra metoder. Det finns exempelvis inte samma utrymme att formulera följdfrågor för att få 

mer utvecklade eller tydliga svar. Då vissa svar är mycket kortfattade hade det varit bra om 

följdfrågor hade kunnat ställas, vilket jag förvisso hade kunnat göra men som det inte blev tid 

till. Det är även så att den som skriftligen svarar på frågor har god tid att göra så och hinner 

slipa på sina formuleringar samt har möjlighet att slå upp saker i böcker jämfört med en 

intervju där svaren kommer spontant. Nu upplever jag kanske inte att så är fallet med svaren 

på mina frågor, men är likväl något att vara medveten om. Detta kan naturligtvis också vara 

en fördel då man kanske kan få ett mer välmotiverat svar. Eftersom kunskapsnivåerna också 

kan skilja sig åt inom samfund kan man på detta vis få svar från de med djupast kunskap.  

 Enligt gatekeepern är den person som svarat på mina frågor en Plymouthbroder från 

Ipswich i England som ofta svarar på frågor om rörelsen från utomstående och som därmed 

har en något djupare kunskap i brödernas lära än vanliga församlingsmedlemmar. Personen är 

i sena 40-årsåldern och är en gift med en svensk kvinna vilket varit en av anledningarna att 

                                                           
9
 Wibeck s. 82 

10
 P Repstad, Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 4., [rev] uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2007, s.86 
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gatekeepern valt att skicka mina frågor till just honom eftersom han har kunskap om Sverige 

och ”svenska förhållanden”.
11

 Jag har dock inte varit i kontakt med denna person och jag kan 

inte säkert veta hur svaren på frågorna tillkommit. Jag kan därmed inte garantera att personen 

svarat på frågorna på egen hand eller om det ens är den angivna personen som skrivit svaren. 

Jag har bara gatekeeperns ord att gå på. Gatekeepern har gett mig personens mailadress men 

jag har inte haft någon anledning att kontakta denne. 

 Ytterligare ett källkritiskt problem gällande framförallt gruppintervjun, är den så kallade 

forskningseffekten. Forskaren kan enligt Repstad enbart med sin närvaro utlösa ett beteende 

hos aktörerna som är strategiskt och syftar till att förmedla en särskilt bild vilket kan komma 

att påverkar forskningsresultatet. Det forskaren kan göra för att förmildra denna effekt är att 

försöka att inte vara alltför dominerande samt att inte ställa ledande frågor.
12

 Under 

gruppintervjun valde jag medvetet att inte sätta mig vid kortsidan av bordet eftersom jag då 

skulle kunna framstå som någon som skulle leda samtalet. Även om jag var den som ställde 

frågorna var min intention att ge upphov ett samtal kring temat teknik på ett så naturlig vis 

som möjligt. Även om uppmärksamhet vid ett par tillfällen riktades mot mig och jag kunde 

ana en strategi bakom vissa svar upplever jag att jag gjort vad jag kunnat för att minimera 

forskningseffekten och jag ställer mig tveksam till om sådant helt går att undvika. Även 

forskarens personlighet samt ålder och kön kan påverka resultatet. Repstad menar att kvinnor 

generellt sätt har lättare att få naturlig kontakt med grupper av en annan kulturell bakgrund 

men att kvinnor samtidigt kan ha problem att få tillgång till information i mansdominerade 

kulturer. Dock kan en kvinna i en sådan miljö även bedömas som varande av lägre status. 

Därmed är hon inte något hot och kan komma att bemötas med hjälpsamhet. Problem kan 

däremot uppstå om forskaren bedöms ha högre status och ses som en representant från den 

akademiska världen.
13

  

 Repstad menar att forskningseffekten är mycket viktig att ha i åtanke när man 

utvärderar forskningen och att det till stor del hänger på graden av tillit och öppenhet som 

aktörerna visat forskaren.
14

 I mitt fall var aktörerna misstänksamma och avvaktande till en 

början men med tanke på vad som skrivits om dem tidigare har jag förståelse för det. Jag 

anser att de visat mig tillit och öppenhet bland annat genom att gatekeepern berättat att de var 

misstänksamma till en början och varför. De hade synpunkter på vilka källor jag borde 

använda, vilket kan tyckas anmärkningsvärt. Jag har dock varken upplevt det som tvingande 

                                                           
11

 Gatekeepern, muntlig information 2011-12-14 
12

 Repstad s.70 
13

 Repstad s.72 f 
14

 Repstad s.75 
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eller ett krav. Att jag dessutom fick tillåtelse att närvara vid en av deras gudstjänster ser jag 

som ett tecken på förtroende. En aning misstänksamhet från några intervjudeltagare kunde 

anas under intervjun men jag tror det hade mycket att göra med att de inte visste så mycket 

om mig. När de visste mer om mig och allteftersom intervjun pågick upplever jag att de, 

liksom jag själv, slappnade av och majoriteten tycks ha förstått att jag hade ärliga avsikter.  

 Förutom gruppintervju och skriftlig intervju görs en mindre litteraturstudie med 

sekundärmaterial med fokus på brödernas historia, tradition och lära i avsnittet bakgrund och 

litteraturstudier eftersom detta har stor betydelse för teorin och analysen.  

  

 

1.4 Material 

Några andra material förutom den forskning som bedrivits i Sverige och som kommer att 

presenteras i nästa kapitel, är ett häfte betitlad ”Vi lever enligt vår tro”. Detta häfte har 

bröderna själva låtit skriva och trycka för att förmedla information om sitt samfund. Häftet är 

en svensk översättning från engelska som i original heter ”Living our beliefs”. Originalet är 

enligt brödernas hemsida författat av rörelsens nuvarande ledare, Bruce D. Hales.
15

 Denna 

källa ger en inblick i brödernas egen syn på sin tro och syn på samhället. Vad man måste 

förhålla sig kritisk till vad gäller häftet är att det är skrivet av auktoriteter för utomstående. 

Det som tas upp är det samfundets auktoriteter anser att omvärlden bör veta. Dock hänvisas 

den som har frågor om materialet eller som väckts av materialet till brödernas internationella 

hemsida samt två ledande bröder i Sverige. Hemsidan kommer även att användas som källa i 

viss mån. 

 Då gatekeepern har haft vänligheten att ge mig en Bibel i John Nelson Darbys 

översättning kommer denna att användas då Bibeln citeras. Bibeln är på engelska och 

bröderna använder framförallt den engelska versionen, även i Sverige. Vid alla bibelcitat är 

det endast denna bibelversion som används. Anledningen till att jag använder deras bibel är 

att jag vill komma så nära brödernas tolkningar som möjligt. Jag är inte ute efter att på ett 

vetenskapligt sätt analysera bibelverser utan vill använda brödernas bibeltexter för att 

illustrera deras uppfattning i olika frågor. 

  

 

 

                                                           
15

 www.theexclusivebrethren.com 
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1.5 Tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras den forskning som finns om Plymouthbröderna i Sverige men även 

till viss del i världen. Om Plymouthbröderna i Sverige finns inte mycket skrivet. Den svenska 

forskningen kring Plymouthbröderna kan sägas börja med en licentiatavhandling från 1948 av 

Gunnar Hillerdal vid universitetet i Lund. Titeln Studier i Plymouthbrödernas historia 

beskriver tydligt vad uppsatsen handlar om. 2007 följer Hillerdal upp sin uppsats med boken 

Plymouthbröderna: En annorlunda gren av kristenheten. Denna bok är det mest kompletta nu 

existerande verk om Plymouthbröderna i Sverige. Boken tar upp rörelsens grundande och 

första tid i England, hur rörelsen kom till Sverige och hur den spreds där samt rörelsens 

senare historia och dess teologi. Dessutom tar boken upp rörelsens situation i Sverige idag 

och då särskilt några händelser som gjort att rörelsen kommit att uppmärksammas i media 

under senare år.
16

 

 Den svenska forskning om Plymouthbröderna efter Hillerdals licentiatuppsats, om man 

bortser från hans senaste bok, utgörs av 4 verk vilka samtliga i någon mån refererar till 

Studier i Plymouthbrödernas historia. Det äldsta av dessa verk är De så kallade 

Plymouthbröderna grenen exclusive av Staffan Hellberg från 1960. Hellberg skriver att hans 

syfte med verket är att dels kartlägga en rörelse om vilken väldigt lite finns nedtecknat och 

dels att framställa dem på ett något mer fördelaktigt sett än han anser vara brukligt.
17

 Hellberg 

försöker sammanfatta brödernas tro delvis med hjälp av deras egna skrifter men beskriver 

också brödernas historia med hjälp av Hillerdal.  

 Lars Östvalls text Öppenhet och slutenhet – en etnologisk studie av två trossamfund i 

Jönköpings län från 1995 är utgiven av Jönköpings läns museum och är en jämförelse mellan 

Plymouthbröderna och trosrörelsen vad gäller tro, syn på samhället och historisk bakgrund. 

Östvall har Hillerdal och Hellberg som huvudsakliga källor men använder även Bryan Wilson 

och Christer Nilsson vilka jag ska återkomma till längre fram. Östvall har även intervjuat en 

”broder” vars far var bland de första i Småland som gick med i rörelsen samt en kvinna som 

föddes in i Plymouthbröderna men som hoppade av. Förutom att redogöra för brödernas 

historia ger Östvall en bild av hur bröderna lever och hos Östvall framträder en mer aktuell 

bild av bröderna jämfört med Hillerdals första verk och Hellbergs skrift.
18

 

 De två senaste forskningsverken om Plymouthbröderna i Sverige, bortsett från 

Hillerdals bok från 2007, är två kandidatuppsatser skrivna vid Växjö universitet respektive 

                                                           
16
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högskolan i Jönköping. Inger Karlsson är författaren till ”De svenska Plymouthbröderna” 

skriven vid Växjö universitet 1998 och är en allmänt hållen uppsats om bröderna Sverige. 

Hon har fått skriftliga svar på frågor av ledande Plymouthbröder i Småland vilka ligger till 

grund för uppsatsen. Hon kartlägger brödernas sätt att leva och syn på olika företeelse. Hon 

jämför också Plymouthbröderna med Amish och hutteriter som också är rörelser med 

avskildhet som ledord.
19

 Pär Nilsson är författaren till uppsatsen ”Bröderna mitt ibland oss: 

En studie av de slutna Plymouthbröderna i Sverige”. Nilsson har liksom Karlsson skickat 

frågor till ledande Plymouthbröder och fått skriftliga svar på vilka han baserar sin uppsats. 

Dessutom har han genomfört telefonintervjuer med personer som har anknytning till bröderna 

på olika sätt. Ett av de huvudsakliga syftena är att utröna om Plymouthbröderna är en sekt 

vilket han också kommer fram till att rörelsen är. Uppsatsen har kritiserats av bröderna för att 

innehålla en mängd faktafel och vara negativt vinklad mot dem. Längst bak i uppsats finns ett 

dokument från bröderna bifogat där de på 52 punkter påpekar felaktigheter. Författarna av 

dokumentet menar att uppsatsen är negativ och vinklad samt att författaren ”varken har stämt 

av äktheten av uppgifterna och inte heller kan bekräfta dem.”
20

 

 Utanför forskningen finns ett betydande verk om Plymouthbröderna som de tre senast 

beskrivna källorna refererat till. Detta är boken Sekternas sekt: De exklusiva 

Plymouthbröderna av Christer Nilsson. Boken är skriven 1986 och författaren är född och 

uppvuxen i rörelsen men valde att lämna den. Boken skrev han efter systerns död och 

innehåller en inblick i livet inom bröderna. Dock är boken tydligt partisk och Nilsson medger 

att även om han försökt hålla känslorna i styr under skrivandet av boken är det oundvikligt att 

hans känslor gentemot bröderna skiner igenom bl. a eftersom han tycker sig se ett samband 

mellan systerns bortgång och rörelsens sätt att leva.
21

 I min intervju med bröderna menar de 

dock att Christer Nilsson inte längre har denna hårda syn på rörelsen och att man idag 

kommer väl överens.
22

  

 Ytterligare ett svenskt verk om Plymouthbröderna är en opublicerad text betitlad ”De 

exklusiva bröderna – En redogörelse för ett kristet samfund i dagens Sverige” som är författad 

av Peter Åkerbäck, doktorand vid Stockholms universitet. Texten skrevs 2007 och var enligt 

Åkerbäck ämnad för en bok som den dock inte kom med i. Åkerbäck planerar dock att få med 

                                                           
19

 I Karlsson, ”De svenska Plymouthbröderna”, Opublicerad c-uppsats, Växjö universitet, Växjö, 1998 
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texten i en framtida bok.
23

 Syftet med texten är att den ska användas som en del av en lärobok 

om alternativ religiositet i Sverige för universitetsstuderande. I sin text vill han framförallt 

problematisera friktionen mellan gruppen och samhället samt självvald isolering och dess 

konsekvenser.
24

 

 Vad internationell forskning kring Plymouthbröderna beträffar finns inte mycket skrivet 

i akademiska kretsar och det som finns är sällan av senare datum. Den mesta forskningen som 

berör bröderna handlar om deras tidiga historia och då framförallt rörelsens grundare John 

Nelson Darby. Den forskare som kan ha skrivit mest om dem är religionssociologen vid 

Oxford universitetet, Bryan Wilson. Wilson har specialiserat sig på sekter eller nya religiösa 

rörelser. Han har skrivit om Plymouthbröderna i framförallt två verk; Religiösa sekter från 

1970
25

 och The Brethren: A current sociological appraisal från 2000.
26

 Det sista verket är 

givetvis det mest aktuella och tar upp brödernas trosuppfattning, historia och sätt att leva med 

fokus på avskildhet och exklusivitet. Viktigt är dock att ha i åtanke att både Christer Nilsson
27

 

och Gunnar Hillerdal antyder att Bryan Wilson skrivit texter på uppdrag av bröderna. 

Hillerdal skriver även att hans text från 2000 har blivit inofficiellt godkänt av 

Plymouthbröderna.
28

 Författaren till denna uppsats har även funnit nämnda text genom 

brödernas hemsida.
29

 

 Alla ovanstående verk har det gemensamt att de i väldigt liten utsträckning behandlar 

Plymouthbrödernas förhållande till modern teknik. Det nämns lite här och var men det finns 

inga djupare resonemang kring det. Dessutom är samtliga nämnda verk deskriptiva medan 

min uppsats har en teoretisk infallsvinkel. 

 

 

1.6 Teori 

I boken When Religion Meets New Media (2010) behandlar Heidi A. Campbell förhållandet 

mellan religioner och modern teknik inom medieområdet. I bokens andra kapitel presenteras 

ett forskningsområde kallat SST som står för social shaping of technology. SST går ut på att 

förhållandet till teknik är en social process och att olika grupper av människor formar 
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teknologin efter sina behov snarare än att tekniken dikterar användningen av den. Tekniken är 

inte absolut - utan förhandlingsbar. SST är en social analys av teknologi och kan även sägas 

vara en kritik mot mer deterministiska
30

 synsätt på teknologi. Tekniken formas efter den 

kultur den befinner sig i och efter den person som använder den. Campbell ser SST som ett 

användbart verktyg för att studera hur religiösa grupper anpassar teknologi till dess moral 

men också hur dessa grupper anpassar teknik till religiösa syften.
31

 

 Ett exempel på hur SST kan användas inom religionsvetenskapen återges av Campbell 

och är en studie av Zimmerman-Umble som behandlar Amish förhållande till telefonen. 

Istället för att förkasta telefonen valde Amish att ha gemensamma telefoner utanför hemmen. 

Detta är ett tydligt exempel på hur en religiös grupp förhandlar med tekniken så att den kan 

bli kompatibel med gruppens värderingar och livsstil. Campbell menar även att detta exempel 

illustrerar att istället för att helt förkasta en typ av teknologi, vilket få religiösa grupper gör, 

undersöker man och utvärderar samt jämför tekniken med gruppens tro och värderingar. För 

Amish är hemmet centralt för deras tro och där har man andakter, bröllop och begravning. 

Telefonen sågs som en möjlig störande faktor men man kunde även se nyttan med telefonen 

och kom därför fram till att man kunde ha gemensamma telefoner på olika ställen i byarna.
 32

  

Campbell betonar att det inte bara är tekniken som anpassas efter gruppen. När 

förhandlingsprocessen är över och gruppen tagit tekniken i bruk, kanske efter viss 

modifikation, anpassas även gruppen efter tekniken.
33

 

 I användande av SST undersöker forskaren hur och varför en grupp förhåller sig till 

teknik på ett särskilt sätt och försöker identifiera vilka värderingar eller trosuppfattningar som 

har inflytande i ”förhandlingen” med tekniken. Vidare menar Campbell att forskaren ska utgå 

från gruppens ”moraliska ekonomi”. Med detta menar hon att grupper, och då kanske särskilt 

religiösa sådana, ofta skapar en särskild mall med social och religiösa värderingar som guidar 

dem i bedömningen av modern teknik och även dikterar användandet av dem. Campbell 

sammanfattar det på följande sätt: 

 

By members choosing to come together into a shared space, be it physical or ideological space, 

they create a “moral economy” that requires them to make common judgements about the 

                                                           
30
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technologies they will appropriate or reject and rules of interaction with these. As a “family of 

users” they transfer symbolic meaning into these choices. 
34

 

 

I denna uppsats kommer religious social shaping of technology att användas. Med det menas 

att SST används i en religionsvetenskaplig kontext där de grupper som undersöks är religiösa 

grupper. Skillnader i användandet av SST för religiösa grupper jämfört med andra grupper är 

enligt Campbell teologiska såväl som moraliska faktorer spelar roll i ”förhandlingen” av ny 

teknologi. Detta innebär även att man inte enbart studerar nutida värderingar utan ser till den 

religiösa gruppens historiska tradition. Mönster för användning och anpassning studeras även 

liksom språket och diskursen kring dessa.
35

 Finns ett tydligt mönster för hur man förhållit sig 

till samtida teknik och hur har i sådana fall detta mönster skapats och på vilka grunder? Vad 

gäller språk kring teknik kan man titta på vilka ord och uttryck som gruppen använder i sina 

resonemang kring teknik. 

 Förhandlingsprocessen med en ny typ av teknologi går ut på följade: En ny typ av 

teknik gör entré. Gruppen bedömer teknikens egenskaper som värdefulla men noterar också 

att den på vissa punkter går emot gruppens värderingar och därmed måste gruppen bedöma 

vilka aspekter hos den nya teknologin som är oacceptabla. Detta i sin ur leder till att man 

söker omstrukturera tekniken i hur den används eller till och med hur man talar om den inom 

gruppen. Detta kan leda till innovativa lösningar för att anpassa tekniken till gruppens sociala 

och religiösa liv. 
36

 Dessutom kommer gruppen sannolikt att anpassa sig efter tekniken. 

 I analyserandet av SST inom religionsvetenskapen finns fyra huvudsakliga områden att 

titta närmare på: historia och tradition, kärntro och mönster, förhandlingsprocessen samt 

gemensam tolkningsram och diskurs.
37

 Man undersöker alltså samfundets förhållande till 

teknik genom att titta på hur de agerat genom åren när en ny teknik har dykt upp. Har de varit 

mycket skeptiska eller anammat den direkt? Vidare tittar man på vad som är essensen i 

gruppens lära för att se om det där finns några ledtrådar till hur och varför man resonerar som 

man gör kring en viss typ av teknik. I avsnittet Förhandlingsprocessen fokuserar man på hur 

förhandlingsprocessen har sett ut, vad den har resulterat i och på vilka grunder processen fick 

det resultat det fick. Vad gäller gemensam tolkningsram och diskurs undersöks om det har 

utvecklats ett särskilt system kring hur man tänker kring teknik och även om och hur gruppen 
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anpassat sig efter tekniken. Detta kan inkludera kriterier för vilka egenskaper hos en teknik 

som är acceptabla och inte. 

 I sin bok förklarar Campbell SST utifrån de tre abrahamitiska religionerna judendom, 

kristendom och islam samt illustrerar teorins aspekter med exempel från de olika religionerna 

bland annat vad gäller hur de har kompromissat med tekniken. Då Plymouthbrödernas 

förhållningssätt har mest gemensamt med traditioner inom judendom i denna fråga kommer 

exempel och relevanta jämförelser göras med judendom på vissa punkter utifrån Campbells 

resonemang. I ett inledande skede såg ledarna inom den ortodoxa judendomen internet som 

ett hot bland annat eftersom det medförde lättillgänglig åtkomst av pornografi och annat 

sekulärt material. Något totaltförbud mot internet kom dock aldrig till stånd eftersom man såg 

att internet kunde underlätta Torah-studier och även gav rörelsens medlemmar möjligheten att 

driva företag hemifrån. På det sättet kunde man undvika onödig kontakt med den sekulära 

världen, skriver Campbell. Dock ansågs internet vara svårkontrollerat och fullt med alltför 

mycket sekulärt material för att religiösa ledare skulle vara helt positivt inställda till internet. 

Idag finns inget gemensamt förhållningssätt bland ultra-ortodoxa judar. Somliga grupper har 

förkastat internet medan andra ser det som en tillgång.
38

 Numera finns många olika tjänster 

tillgängliga i Israel för att filtrera datorer och internet i enlighet med judiska värderingar.  

 

 

2. Bakgrund och litteraturstudie 

I detta avsnitt kommer Plymouthbrödernas historia med fokus på Sverige att presenteras. 

Först behandlas Plymouthbrödernas övergripande historia, därefter specifikt den svenska och 

slutligen Plymouthbrödernas historia med fokus på rörelsens förhållande till tekniska 

innovationer. Dessutom kommer brödernas lära, livsstil och syn på samhället att behandlas. 

Dessa avsnitt ger inte bara en överblick över rörelsen utan är också ett viktigt underlag för 

analysen då historia och kärntro är viktiga aspekter av SST.  

 

 

2.1 Plymouthbrödernas historia 

Vid tiden för bildandet av Plymouthbröderna i början av 1800-talet hade det börjat dyka upp 

allt fler kristna rörelser i Storbritannien som brutit sig ur den anglikanska kyrkan. Detta hade 

till stor del att göra med att den anglikanska kyrkan, till följd av att man varken valt 
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protestantism eller katolicism vid tiden för reformationen, inte var särskilt enhetlig. 

Metodistkyrkan hade bildats redan 1729 och andelen rörelser med egna möten med nattvard 

ökade. Det är som en sådan rörelse Plymouthbröderna såg dagens ljus.
 39

 Wilson framhåller 

att det vid denna tidpunkt fanns en mångfald av puritanska rörelser i Storbritannien vilka 

bröderna kan räknas till och att bröderna således inte var ett alltför avvikande element vid 

denna tid.
40

 

 Tvärtemot vad namnet antyder bildades inte Plymouthbröderna i Plymouth utan på 

Irland som vid denna tid var en del av Storbritannien. Irländaren John Nelson Darby var ung 

präst inom anglikanska kyrkan men genomgick en andlig kris eftersom han inte tyckte att 

kyrkans läror stämde överens med vad som stod i Nya Testamentet.
41

 Darby kom att bli ledare 

för en grupp människor som samlades och som alla delade en kritisk hållning till de 

etablerade kyrkorna och prästerskapet. Tanken var att träffas och dela nattvarden, eller 

brödsbrytelse som bröderna kallar det, med Jesus i centrum utan någon präst närvarande. De 

kallade sig bröder efter Matteus 23:8 som lyder ”But ye, be not ye called Rabbi; for one is 

your instructor, and all ye are brethren”.
42

 Enligt Åkerbäck ville Darby återgå till att “leva 

efter bibeln i sin renaste form”. Detta eftersom han ansåg att världen blivit ogudaktig och vänt 

blicken från Gud. Därför ville han tillbaka till det ursprungliga.
43

 

 Plymouthbröderna präglades under 1800-talet av slitningar och splittringar. 

Brödrarörelsen spred sig till England och bland annat staden Plymouth. Darby hade träffat en 

man vid namn Benjamin Newton som kom från just Plymouth och de två hade liknande 

trosuppfattningar. Plymouth kom att bli en bas för Darby och anhängarna blev snabbt fler och 

en viktig milstolpe för rörelsen är ett möte som hölls där 1831.
44

 Eftersom rörelsen som 

kallade sig bröderna fick så pass många anhängare i Plymouth började utomstående kalla dem 

Plymouthbröderna. Detta är dock ett namn som många bröder ogillar och därför väljer man att 

kalla sig enbart bröder.
45

 Alla rörelsens medlemmar benämns som bröder, kvinnor såväl som 

män.
46

  

 Efter ett tag började Newton och Darby att gå åt olika håll. Bland annat hade Newton 

börjat fungera som pastor vilket var helt emot brödernas ursprungliga tankar och Darby 
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började istället anordna egna sammankomster. Newton kom senare att lämna rörelsen men 

den spricka som uppkommit i rörelsen bestod. Den slutgiltiga splittringen skedde när en 

församling i Bristol under ledning av George Müller försvarade sin församlingsorganisation 

som avvek från Darbys tankar om brödramöten utan organisation. Rörelsen splittrades 1848 i 

två olika grenar som finns kvar än idag: Open Brethren och Exclusive Brethren.
47

 

Anledningen till att Darbys riktning kom att benämnas som exklusiv och även ”closed” 

berodde på att man tog avstånd från andra etablerade kristna samfund. Avskildhet kom att bli 

ledordet för den exklusiva grenen, som vanligtvis är den som menas när man talar om 

Plymouthbröderna.
48

 

 Darby var framgångsrik men även kontroversiell. Han skrev flera av sångerna i 

brödernas sångbok samt lät göra en egen översättning av Bibeln men samtidigt tycks han ha 

haft lätt att komma på kant med personer vilket vi tidigare kunnat se bl. a vad gäller schismen 

med Newton. Konflikterna och meningsskiljaktigheterna inom de exklusiva bröderna 

upphörde inte efter brytningen med de öppna, utan fortgick under hela Darbys levnadstid.
49

 

Samtidigt var man fortfarande uttalat icke-ekumeniska vilket också Darby var, även om hans 

uttalade mål var att samla kristenheten på ett nytt sätt. Enligt Hillerdal misslyckades detta 

totalt.
50

 Efter Darbys bortgång fortsätter rörelsen att splittras i olika fallanger. Enligt Ståhl 

tycks det inte vara olika syn på rörelsens lära som ligger till grund för dessa splittringar utan 

snarare syn på församlingen och ledarskapsfrågan.
51

  

 En tid efter Darbys bortgång stabiliseras rörelsen till slut. På något sätt, som inte finns 

närmare beskrivet, framträder en ny andlig ledare vilket fortfarande sker då den tidigare 

andlige ledaren gått bort, enligt Hillerdal. Först ut blir F.E. Raven som ledde rörelsen fram till 

1903 och efterträddes av James Taylor. Att tiden med James Taylor som ledare blir så pass 

lugn och utan större schismer beror enligt Hillerdal på att han låter inrätta konferenser varje år 

till vilka han kallade framstående informella ledare från de länder bröderna var verksamma. 

Detta fungerade som en stabiliserande faktor för rörelsen menar Hillerdal. Kommunikationen 

mellan de lokala avdelningarna ökade och rörelsen blev allt mer enhetlig vad gäller 

gudstjänstliv med mera.
52
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 De stora omvälvningarnas tid kommer i och med att James Taylor Jr. blir ny andlig 

ledare 1959 efter sin far. Denna tid under ledning av Taylor Jr. brukar betecknas som 

”Taylorismen”. Avskildheten dras ett steg längre och bl.a. är det nu som separate tables-

reglerna att inte äta med personer som inte deltar i deras brödsbrytelse introduceras, vilket i 

praktiken innebär att affärsluncher eller middagsbjudning hos grannfamiljen är uteslutna.
53

 

Exklusiviteten betonas också i allt högre grad och från och med 1960 rekryteras få 

medlemmar till rörelsen. Många väljer också att lämna rörelsen under denna tid och många av 

de som lämnar gör det pga. av reglerna om separate tables. Rörelsen blir betydligt mindre 

men fortsatte att existera om än mer isolerade än tidigare.
54

 Taylor Jr:s bibeltolkning är 

omdiskuterad och enligt Hillerdal ser utomstående teologer inte att han har belägg för sina 

många gånger strikta tolkningar av olika bibeltexter. 
55

 

 Eftersom Taylor Jr. blev ifrågasatt även inom bröderna fick han utstå hård kritik och det 

började spridas mindre smickrande rykten om honom. Ett möte i Aberdeen står framförallt i 

centrum för denna ryktesspridning. Ryktena handlar om såväl alkoholmissbruk som förseelser 

av sexuell art. Om det ligger någon sanning i dessa rykten är svårt att klargöra. Gunnar 

Hillerdal har talat med bröder som kraftigt tagit avstånd från dessa rykten och menar att det är 

frågan om just illasinnade rykten.
56

 I uppslagsverket Nya religioner förmedlas dock en helt 

annan bild. Artikelförfattaren Nigel Scotland skriver att Taylor Jr. var besatt av kvinnor och 

sex och att han under nämnda möte i Aberdeen ska ha blivit ertappad med en av sina 

kvinnliga anhängare i sängkammaren.
57

 Hillerdal är mycket kritisk till Scotlands påståenden 

och antyder att han fått dessa uppgifter av avhoppare. Hillerdal riktar också kritik mot den 

svenska redaktionen för uppslagsverket för att ha släppt igenom Scotlands artikel som 

innehåller en rad felaktigheter. Exempelvis påstås mötet i Aberdeen ha ägt rum 1975 men då 

hade Taylor Jr. redan varit avliden i fem år.
58

 

 Ny ledare efter Taylor Jr. blev J.H. Symington. Ledarna efter Taylor jr. tycks inte göra 

så stort väsen av sig och Symington betonade att ”Det gäller sanningen, det är inte fråga om 

personer.
59

 Detta kan tolkas som att det inte är ledarens person som är det viktiga. Symington 
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ska också ha sagt att ”The Brethren are God’s choice”.
60

 Detta citat förstärker bilden av 

bröderna som en exklusiv skara vilket kan jämföras med det judiska folkets officiella självbild 

som det av Gud utvalda folket. Jordan menar att bröderna i likhet med Jehovas vittnen tror att 

de vid domedagen kommer att utgöra en mänsklighetens elit som kommer att bli räddade.
61

 

Åkerbäck betonar dock att bröderna dock inte är en apokalyptisk rörelse även om man har 

föreställningar om domedagen och Jesu återkomst. Detta eftersom bröderna aldrig presenterat 

teorier om när detta kan tänkas äga rum.
62

 

 De två senaste ledarna är far och son från Australien, J.S. Hales och B.D. Hales. Om 

dessa personers ledarskap tycks inte mycket finnas nedtecknat och de tycks inte vara 

kontroversiella personer. Kanske är det som Symington sagt så att det inte längre är 

personerna som spelar någon roll. Ett slags ödets ironi är att den inom religionsvetenskapen 

mest kända enskilda person med anknytning till Plymouthbröderna är förgrundsgestalt för den 

så kallade moderna esoterismen. Aleister Crowley växte upp i England med föräldrar som var 

strikta medlemmar av Plymouthbröderna. Jordan förmodar att detta är en av de starkast 

bidragande orsakerna till hans starka aversion gentemot kristendomen.
63

 

 Plymouthbröderna finns idag framförallt representerade i engelsktalande länder så som 

Storbritannien, USA, Canada, Nya Zeeland och Australien. Man finns dock representerade i 

andra läder så som Frankrike, Tyskland, Italien, Argentina och Skandinavien även om 

medlemmarna i de skandinaviska länderna inte är många.
64

 Antalet medlemmar i världen är 

enligt Åkerbäck ca 45 000 fördelade på 19 länder .
65

 

 

 

2.2 Plymouthbrödernas svenska historia 

Ungefär vid den tid väckelserörelsen började ta fart i Sverige fick civilingenjören Samuel 

Hedman arbete i London. Genom sitt giftermål med brittiskan Susan Cronin som var dotter 

till en aktad Plymouthbroder kom han i kontakt med rörelsen och blev den som tog den till 

Sverige. I ett land där frikyrkorna var på väg framåt var inte kritik mot statskyrkan och 

brödsbrytelse i hemmet extremt. 1876 återkommer Samuel Hedman till Sverige och Göteborg 

med sin maka.  Makarna Hedvall arbetade för att sprida rörelsens idéer i Sverige med möten 
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och genom litteraturmission i form av tidsskriften ”Lefwande Watten” som huvudsakligen 

bestod av engelska texter som Hedman låtit översätta. Han annonserade om tidskriften i olika 

tidningar för att sprida den. Samuel Hedman avled dock bara fyra år efter att han påbörjat sin 

mission för bröderna i Sverige. Hans maka fortsatte dock arbetet och författade dessutom ett 

stort antal sånger.
66

 

 Under Hedmans ledning fick rörelsen anhängare i Göteborg och västra Sverige. Enligt 

Hillerdals efterforskningar tycks det även som att rörelsen kom till Småland under Hedmans 

livstid. En bonde såg Hedmans annons om ”Lefwande Watten” och svarade på den. En dag 

dök Hedman själv upp hos bonden i Kållerstad vilket resulterar i ett första möte för bröderna i 

Småland. Detta bör ha varit kring 1878 eller 1879. Från Kållerstad spred sig rörelsen 

sedermera till Ås.
67

  

 Enligt Hillerdal finns en historia som gör gällande att Hedman under en tågresa i 

Småland anslöt en man vid namn Samuel Stenvall, från Angelstad utanför Ljungby, till 

rörelsen. Stenvall blev sedermera en av rörelsens ivrigaste förkunnare främst i sina hemtrakter 

kring Ljungby. Det också Stenvall som tar rörelsen till Smålandsstenar där rörelsen idag har 

flest anhängare. Förfarandet för hur rörelsen sprider sig och möten bildas liknar varandra och 

går i stora drag ut på att en broder söker upp en person som han tror kan vara intresserad och 

kommer till dennes hemort. Därefter hos möte i trakten och personer ansluter sig. Hur det 

gick till när rörelsen fick fäste är Ljungby tycks vara mer oklart men sannolikt hade Stenvall 

något med saken att göra.
68

  

 1924 fick Smålandsstenar besök av rörelsens dåvarande ledare, James Taylor Sr. och 

det ska enligt Hillerdal ha hållits en liten konferens på orten med anledning av detta. 1934 ska 

dessutom ett antal bröder från Smålandstenar och Borås ha rest till den årliga konferensen i 

London. Så småningom valde bröderna att ha engelska som gudstjänstspråk även i Sverige. 

En tid innan dess hade man fått en internationell sångbok.
69

 1961 besökte James Taylor Jr. 

Sverige. Enligt Hillerdal orsakade Taylor Jr:s besök meningskiljaktligheter mellan flera 

bröder. Det omtalade mötet i Aberdeen 1970 gjorde inte saken bättre och ett stort antal 

medlemmar i Sverige valde att lämna rörelsen. Hillerdal har varit i kontakt med flera som 

lämnade rörelsen vid denna tid och han sammanfattar deras känslor kring de hela att de kände 

sig utestängda och förbittrade. Enligt Hillerdal kände flera av de avhoppade att rörelsen 

utvecklats i en oönskad riktning. Andra menar att Brödernas samfund fortfarande är deras 
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andliga hemvist men att Taylor Jr. inte var en sann broder.
70

 Christer Nilsson som vid denna 

tidpunkt fortfarande levde bland Plymouthbröderna skriver att alla församlingar utom de som 

idag existerar lämnade gemenskapen och de medlemmar på dessa orter som fortfarande 

önskade vara med i gemenskapen flyttade till Göteborg, Helsingborg eller Ljungby. Dessutom 

skriver han att samtliga församlingar i Norge valde att lämna gemenskapen.
71

 

 Idag finns bröderna representerade på framförallt fem orter; Stockholm, Göteborg, 

Helsingborg, Smålandsstenar och Ljungby. De två senare är de största församlingarna och 

bröderna har sedan länge haft sitt starkaste säte i Småland. Det har dock funnits betydligt fler 

församlingar. Ståhls bok från 1970 anger att det då fanns församlingar även i Västboås, Ås, 

Hallsberg, Finnerödja, Uddevalla, Kungälv, Borås, Mölndal och Kållersta.
72

 Antalet exklusiva 

bröder uppgavs vara 300 varav det fanns 50 bröder av den gren som brukar benämnas Open 

brethren i framförallt Smålandsstenar.
73

 Trots att bröderna har tagit in mycket få nya 

medlemmar sedan 1960 ökar rörelsen och Hillerdal, Pär Nilsson och Karlsson tycks vara 

överens om att detta beror på att bröderna har många barn.
74

 Enligt en Plymouthbroder som 

Östvall intervjuar var det svårt att hålla kvar ungdomarna i rörelsen tidigare men att det blivit 

lättare sedan reglerna om ”separate tables” infördes.
75

  

 Enligt Christer Nilsson hade Bröderna som mest 800 medlemmar vilket vara på 50-talet. 

1986 då Nilsson skrev sin bok var siffran nere på ca 200 medlemmar. Detta på grund av att 

många valde att lämna rörelsen under 60- och 70-talet framförallt på grund av Taylor Jr. 

strängare regler. Enligt Östvall, vars studie är från 1995 och har Västbo och Jönköpingslän i 

fokus, finns 120 medlemmar i Smålandsstenar och ca 20 i Ås.
76

 Enligt Hillerdal hade 

Plymouthbrödernas som mest församlingar på ett 50-tal orter i Sverige. Han uppskattar att 

rörelsen idag har ca 400 medlemmar i Sverige
77

 medan Åkerbäcks siffra är 360.
78

 Den 

församling i Ljungby som undersöks i denna uppsats har ca 80 medlemmar enligt 

gatekeeperns utsago.
79
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2.3 Brödernas historia kring teknik 

Varken i gruppintervjun eller i den skriftliga intervjun behandlas hur bröderna historiskt sett 

förhållit sig till tekniska innovationer, i större utsträckning. Då detta är en viktig del i SST 

sammanfattar detta avsnitt brödernas förhållningssätt gentemot teknik fram till nutid med 

hjälp av sekundärt källmaterial. 

 Bryan Wilson skriver att bröderna i modern tid har arbetat med att försöka förstärka 

skyddet från världsliga influenser vilket har påverkat deras sätt att leva. Detta har även 

inneburit att de behövt klargöra förhållningssättet till radio, tv och datorer.
80

 Enligt Wilson 

var elektronisk kommunikation temat för ett så kallat ministry 1982 där det slogs fast att 

bröderna inte ska vara involverade i det moderna samhällets teknik. Om detta skriver Wilson:  

 

They are exhorted not only to distance themselves from current scientific developments, which 

constitute a system perceived as a modern Babylon, but also to cease lusting after its purposed 

benefits, which are seen as desired only because they make available the time in which to gratify 

fleshly lusts. 
81

 

 

Wilson berättar att han besökt flera företag som ägs av bröder där man sköter de uppgifter 

andra sköter med datorer, på manuellt vis och att företagens ägare ofta är övertygade om deras 

arbetssätts överlägsenhet gentemot datorer. Dessutom skapar det fler arbetstillfällen för 

brödernas medlemmar.
82

  

 Wilson menar att brödernas förhållande till samtida medieteknik och elektronik var en 

avgörande faktor för att bröderna runt om i världen började starta egna skolor och lärcentra 

för brödernas barn. Enligt Wilson var föräldrarna inom rörelsen bekymrade över det ökade 

användandet av tv och video i skolundervisningen och fann att det var svårt att få sina barn 

undantagna från undervisning där sådana element förekom. Man var också bekymrade över 

elektroniska mediers, och då framförallt Internets, inflytande över moralen hos ungdomar i 

samhället. Det fanns ett klart behov av tydliga riktlinjer bland bröderna för vilka typer av 

teknik som var lämpliga att använda. Wilson beskriver inte i detalj vad man kom fram till mer 

än att studier i IT skulle undvikas. Allt fler av brödernas barn kom att undervisas hemifrån för 

att undvika det skadliga inflytande över barnen som man menade fanns i skolorna.
83
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 Hillerdals bok från 2007 som är ett relativt nytt verk innehåller liksom Wilson 

information om brödernas syn på teknik. Han skriver att tv, radio och internet ses som media 

filth och att de kan vara korrupta.
84

 Åkerbäck menar dock att det inte är en synd om bröderna 

råkar höra på radio.
85

 Enligt Hillerdal har bröderna valt bort tv, radio och internet med 

anledning av avskildhetsprincipen eftersom medlemmarna ska avstå från allt världsligt och 

som dessa medier innehåller. Dock beskriver Hillerdal innehållet på brödernas hemsida vilket 

torde vara ett tecken på att bröderna närmat sig internet vid bokens tillkommande.
86

 Även 

Åkerbäck skriver att bröderna inte använder internet men att de har en hemsida.
87

 

 Christer Nilssons beskriver också brödernas syn på teknik utefter sin egen erfarenhet 

och vad som var aktuellt när boken skrevs 1986. Som de två ovannämnda källorna skriver 

Nilsson att tv och radio inte finns i hemmen. 
88

 Nilsson beskriver i sin bok datorisering som 

ett problem för bröderna, en bild som stämmer överens med den som förmedlas av Wilson. 

Nilsson skriver att telefonen är tillåten men han tycks mena att den enligt brödernas sätt att 

resonera egentligen inte borde vara det. Likväl är telefonen ett viktigt verktyg för brödernas 

församlingsdisciplin menar Nilsson. Nilsson skriver även att streckkoder vållat bekymmer för 

bröderna och att dessa setts som ett ondskefullt påfund.
89

 Man kanske dock måste ta det 

Nilsson skriver med en nypa salt då hans motiv kan vara att framställa bröderna i dålig dager. 

  

 

2.4 Plymouthbrödernas lära, livsstil och förhållande till samhället 

Vid sitt grundade förefaller bröderna vara som vilken väckelserörelse som helst med egna 

möten med brödsbrytelse utan något prästerskap som främsta egenskap. Efter Darbys död går 

rörelsen mot en allt mer avskild och sluten riktning men redan under Darbys ledning 

förordades avskildhet från omvärlden. Detta är baserat på 1 Joh 2:15 och Jakobsbrevet 4:4.
90

  

 

Love not the world, nor the things in the world. If any one love the world, the love of the Father is 

not in him; because all that (is) in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the 

pride of life, is not of the Father, but is of the world.
91
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Adulteresses, know ye not that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore 

is minded to be (the) friend of the world is constituted enemy of God.
92

 

 

Enligt Hillerdal menar Darby att det finns mycket trevliga ting på jorden som har skapats av 

Satan för att vända människans blick bort från Gud och för att fästa henne vid jordelivet. 

Denna bild bygger på att Satan har mycket makt i vår värld och därför ska man inte fästa sig 

för mycket vid jordiska saker så som att rösta i politiska val. Allt som skapar intresse för att 

vara kvar på jorden ska man ta avstånd från. Hjärtat är lätt att lura menar Darby och även om 

människan lever på jorden och ju inte kan undvika eller avskärma sig från allt på den ska man 

se till att inte ha gemenskap med världen och människorna i den.
93

 Hillerdal skriver om 

bröderna: ”De är i egna ögon kallade att vara trofasta i en avfallen värld”
94

 Hellberg betonar 

dock att bröderna inte ser sig som bättre kristna än andra.
95

 Även om den rörelse Darby bildar 

inte är uttalat apokalyptisk är man likväl inställda på att slutet för den värld vi lever i är 

nära.
96

 

 Avskildheten är ett av de mest utmärkande dragen hos bröderna. Rörelsen vänder sig 

emot organisationer skapade av människor. Prästerskapet i de etablerade kyrkorna kritiseras 

med argumentet att organisationen är ett uttryck för att människan har tagit Kristi plats. Detta 

är också en huvudsaklig anledning till att rörelsen inte samarbetar med andra samfund.
97

 ”Be 

not diversely yoked with unbelievers; for what participation (is there) between righteousness 

and lawlessness? Or what fellowship of light with darkness?”.
98

 Detta är ett bibelcitat från 2 

Kor 6:14 och åberopas enligt Hellberg som stöd för att man inte vill gå in i fackföreningar 

eller vara med i någon typ av förening. Samfundets medlemmar har uppmanats att lämna sina 

anställningar hellre än att gå med i fackföreningar enligt Hellberg.
99

 Eftersom medlemmarna 

är mycket företagsamma är det i högsta grad en del av samhället även om det önskar stå 

utanför stora delar av detta. Därmed är de heller inte isolerade menar Åkerbäck.
100

 

 Någon avancerad teologi vad gäller nattvarden finns inte hos bröderna och synen på 

denna är nästan kalvinsk.
101

 Nattvarden, eller brödsbrytelse som bröderna benämner det, är en 
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åminnelse om Kristus och inte ett sakrament. Enligt brödernas teologi sker heller ingen 

förvandling av brödet och vinet.
102

 Nattvardsfirandet är med andra ord en symbolisk handling 

där man riktar sina tankar mot Kristus. Snarare än ett nådemedel eller syndernas förlåtelse är 

nattvarden en glädje- och tacksägelse måltid för bröderna menar Hellberg.
103

 Trots detta är 

brödsbrytelsen central i brödernas teologi. Brödsbrytelsens helgd omfattar till viss del även 

andra måltider och därav reglerna om ”separate tables”.
104

 När barnen fyller 12 år får de välja 

om de vill vara med i den gemenskap brödbrytelsen innebär. Om inte, måste barnet hädanefter 

äta separat från de andra familjemedlemmarna.
105

 Liksom nattvarden ses inte heller dopet som 

att sakrament men man praktiserar ändock barndop.
106

 Dop ses inte som en nödvändighet för 

frälsning. 
107

 Konfirmation finns inte inom bröderna och begravningsakt liksom jordfästning 

ombesörjer man själva. Man försöker att inte låta begravningen präglas alltför mycket av sorg 

enligt Hillerdal utan försöker känna tacksamhet över att den döde har gått vidare till en bättre 

värld.
108

  

 Ungefär i tid med James Taylors ledarskap börjar så kallade ministry books att spridas. 

Dessa är en slags skrifter med Paulusbreven som förebild. Genom dessa ministry books 

framträder de andliga universella ledarna som just andliga ledare med brevskrivarna i Nya 

Testamentet som förebilder. Även lokalt börjar brödraskapets lokala avdelningar få andliga 

ledare med viss auktoritet i församlingarna.
109

 Bröderna använder Darbys översättning av 

Bibeln som de anser vara den bästa. Bröderna har även en egen sångbok betitlad ”Lovsånger 

och andliga sånger för den lilla hjorden”.
110

 I de mest väsentliga dragen överensstämmer 

Plymouthbrödernas lära med övriga kristna samfund läror så som treenigheten, Jesus 

ställföreträdande lidande och försoningsdöd. Enligt Ståhl et al betonar bröderna ”Individens 

omvändelse och ett helgat liv”.
111

 På andra punkter exempelvis vad gäller avskildhet skiljer 

sig bröderna väsentligt från andra kristna rörelser.    

 Brödernas gudstjänstlokaler byggs enligt samma modell i alla brödraförsamlingar runt 

om i världen. Lokalerna saknar fönster och altare och saknar i stort sett all typ av 

utsmyckning. I Ljungby planeras för närvarande bygget av en ny stor gudstjänstlokal. 
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Hillerdal skriver att detta nog beror på att just Ljungby många gånger blivit värd för stora 

möten och besök utomlands ifrån. Man träffas för gudstjänst varje dag och följer inte det 

kyrkoår som många andra samfund följer och firar exempelvis inte jul enligt Hillerdal.
112

 

Ståhl skriver att mötena ”har enklast tänkbara utformning”. Någon musik används inte under 

gudstjänst utan all sång framförs á capella. Som tidigare nämnts finns ingen präst eller pastor 

och kvinnorna får inte predika. Man använder sig inte av ”Fader vår” eftersom man är helt 

emot fasta böner enligt Ståhl.
113

 Under mitt gudstjänstbesök hos bröderna förekom heller 

ingenting sådant. Det som hände under gudstjänsten var huvudsakligen att några män i tur och 

ordning ställde sig i mitten av rummet vid mikrofonen och läste upp stycken ur bibeln samt 

reflekterade över dessa. Bänkarna i gudstjänstrummet är placerade som en pentagonisk cirkel 

med männen placerade på de inre raderna och kvinnorna utanför dessa.
114

            

 I brödernas skrift ”Vi lever enligt vår tro” är ett vanligt förekommande tema att man 

ställer upp för varandra inom rörelsen både finansiellt och på andra sätt. Exempelvis skriver 

författarna att de hjälper nygifta med att ordna hus för den framtida familjen och man erbjuder 

besökande bröder mat och logi. Ett annat exempel är vård där författarna anger att man vårdar 

sina gamla i hemmet i största möjliga mån och att om avancerad medicinsk vård behövs 

exempelvis utomlands ställer bröderna upp ekonomiskt för att detta ska möjliggöras. 

Bakgrunden till detta beskriver de som följer: ”Vi vill inte att klasskillnader ska skapa 

störningar, friktion eller splittring mellan några medlemmar inom vår gemenskap”. De skriver 

även att det inom bröderna finns en stark välgörenhetsanda.
115

 

 Kvinnors ställning inom rörelsen finns inte utförligt beskriven i någon skrift och det är 

möjligt att dessa frågor hamnar i skymundan för att de som forskar om bröderna inte vill 

mista bröderna som informationskälla och därför undviker att ställ kritiska frågor inom detta 

ämne. Själva skriver bröderna att ”mannen betraktas som den huvudsakliga familjeförsörjaren 

och förväntas vara den som sörjer för stabilitet och uppehälle. Hustruns viktiga roll är att ha 

omsorg om maken och eventuella barn”. Bröderna vill dock betona att kvinnan har en viktig 

position både i församlingarna och som styrelsemedlemmar i brödernas företag och som 

sådana värderas deras åsikter högt menar de.
116

 Åkerbäck menar att man måste vara medveten 

om att utvecklingen vad gäller jämställdhet gått mycket fort i Sverige vilket gör att grupper 
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som lever enligt den norm som var rådande några decennier sedan bemöts med 

misstänksamhet.
117

 Christer Nilsson beskriver klädreglerna till viss del i sin bok och kan 

sammanfattas att kvinnan måste ha någon form av band i håret och ha huvudet täckt av en 

sjalett när de lämnar hemmet. Vidare skriver han att kvinnorna inte få använda smink eller 

permanenta, fläta eller sätta upp håret. Eftersom Nilssons bok är skriven för 25 år sedan är 

säkerligen en del av det han skriver och har upplevt inaktuellt. Nilsson skriver till exempel att 

deras kläder ska vara blygsamma och inte dyrbara. Under mitt besök vid en gudstjänst kunde 

jag konstatera att många av kvinnorna tvärtom tycktes mycket måna om sin klädsel som var 

moderiktig och med mycket färg och mönster.
118

 

 Avogheten mot staten från brödernas sida har enligt Hellberg bland annat yttrat sig i att 

man antingen vägrat värnplikt eller gjort vapenfri tjänst.
119

 Hellberg noterar även att även om 

bröderna för utomstående kan tyckas leva som i en svunnen tid har rörelsen i själva verket 

utvecklats alltsedan grundandet på 1820-talet och med den ”ett teologiskt system, som kanske 

saknar motstycke i modern kyrkohistoria”
120

 Anledningen till att Plymouthbröderna bildades 

från allra första början var inte att man var oense med kyrkan i någon enstaka teologisk aspekt 

som kan säga med baptister och dopfrågan. Anledningen till splittringen var att man såg hela 

kyrkosystemet som direkt felaktigt.
121

  

 Plymouthbröderna betraktas ofta som en sekt av utomstående, av media såväl som 

forskare. Detta är en stämpel som de själva inte tycker om. Bryan Wilson menar att ordet sekt 

ofta används nedsättande men att bröderna ur ett sociologiskt perspektiv de facto uppfyller 

definitionen av en sekt. Han menar att det som definierar en sekt och vars karakteristiska drag 

även finns hos Plymouthbröderna bland annat är avskildhet, tydligt organisationsmönster med 

egen moral och självbild som en utvald skara vilka utgör kulmen av en lång historisk process 

och där rörelsens grundare eller medlemmar fått ta del av särskilda sanningar från Gud.
122
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3. Resultat 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av resultatet från gruppintervjun med några 

bröder i Ljungby samt en skriftlig intervju med en broder i England. 

 

 

3.1 Skriftlig intervju 

Den skriftliga intervjun består av 12 frågor och den som har svarat på dem är en person från 

England som gatekeepern förmedlat frågorna till. Enligt gatekeeperns utsago är mannen i 

sena 40-årsåldern och har för vana att svara på frågor om rörelsen vilket också innebär att han 

har en något djupare kunskap om brödernas lära än den gemene församlingsmedlemmen.
123

 

Jag kommer att referera till respondenten som NN. 

 Om brödernas generella syn på samtida teknik svarar NN på följande sätt ”The Brethren 

have accepted, in recent years, modern technology and use it widely.”
124

 Enligt honom har 

alltså bröderna på senare år börjat använda teknik. De tre följande frågorna om var man drar 

gränsen för vad som är tillåtet och inte, hur man avgör det och vilka kvaliteter hos tekniken 

man ser som acceptabla, får ett enda svar. Svaret lyder: ”Technology itself is not wrong but 

we are always careful to prevent immoral, pornographic and morally-defiling material from 

being included in it. This sometimes means we discriminate between different types of 

technology, for instance TV”.
125

 Enligt NN är det inte tekniken i sig som är problemet utan 

snarare det omoraliska material som kan komma på köpet. 

 Vad gäller datorer och hur länge de varit en acceptabel typ av teknik svarar NN 

”Computers have been used by the Brethren for a long time, there is not specific date that can 

be referred to. As technology increased, The Brethren adapted to it in accordance with their 

beliefs.”
126

 NN anger inte heller något ungefärligt datum för hur länge bröderna använt 

datorer men menar att man gjort det länge. Angående vilka webbsidor som är tillåtna/otillåtna 

blir svaret nästan identiskt med fråga två, nämligen att de sidor som anses omoraliska och 

pornografiska inte är tillåtna.  

 För att få ett tydligare och mer konkret besked om vilka typer av teknik som är 

acceptabla bland bröderna och inte, gav jag exempel på ett antal olika sorter så som Ipad och 

spelkonsoller. NN har dock bara kommenterat två typer av teknik; radio och tv, och skriver att 

dessa inte är acceptabla på grund av dess okontrollerade innehåll som de finner morally 
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defiling, som kanske kan översätta till moraliskt orena. Övriga tekniktyper har inte 

kommenterats vilket skulle kunna innebära att ipods, surfplattor, smartboards, smartphones, 

datorer, GPS-navigatorer, spelkonsoller och stereoanläggningar alla är mer eller mindre 

tillåtna typer av teknik inom Plymouthbröderna. Att de inte använder någon musik under sina 

gudstjänster utan sjunger á capella har med rörelsens strikta bibelöversättning att göra enligt 

NN.  

 

The Brethren church follow the strict interpretation of the Bible which indicates that in the New 

Testament, only vocal singing was done. This is commonly held by many other small churches 

throughought the world. There is nothing unusual in this.
127

 

  

Att de inte skulle läsa någon skönlitteratur är enligt NN osant likaså att bröderna inte skulle 

ägna sig åt akademiska studier eller att kvinnor inte skulle få gå någon utbildning utöver 

grundskolan. På frågan om varför bröderna undviker sådant som traditionellt sett 

kategoriseras som nöje blir svaret följande:  

 

If you mean entertainment such as attending cinemas/theatres, then the reason is we generally 

don’t find it necessary, as we have many other forms of entertainment instead. Many people would 

not find it interesting to visit such places either but pursue other things for their entertainment, and 

the Brethren are no different. The Brethren are broad-minded and would enjoy a wide range of 

activities.
128

 

 

 

3.2 Gruppintervju 

Gruppintervjun ägde rum i ett konferensrum på ett företag som drivs av personer i 

församlingen i Ljungby. Eftersom de intervjuade är anonyma hänvisas de till som K1, K2, 

K3, M1, M2 och M3. K står för kvinna och M står för man. M1 har något av en ledarposition 

i Ljungbyförsamlingen och det är även han som varit min gatekeeper. M2 och K2 tillhör den 

yngre skaran i gruppen tillsammans med K3 som är dotter till M1 och hans fru K1. M3 sitter i 

styrelsen för Laboraskolan, den friskola i Hylte kommun som drivs av bröderna. M1, K1 och 

M3 är 45-50 år gamla och K2, M2 och K3 är 18-23 år gamla. De gånger mina frågor finns 

med i citat står bokstaven E före.  
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 M1 är den person som har mest taltid under intervjun. Ett par gånger under intervjun 

kollar andra intervjudeltagare av med honom om det de sagt är korrekt. K1 är den av 

kvinnorna som har mest taltid och det hon tar upp handlar främst om barn, föräldraskap och 

vardagsreligiositet. K2 och K3 har minst taltid dock tillför de tillsammans med M2 i egenskap 

av ungdomar bland annat information om skola och en annan aspekt på samtida teknik. 

 Gruppintervjun inleddes med allmänna frågor bland annat om deltagarnas syn på vad 

det innebär att vara kristen. Det framgår tydligt att deras kristna identitet genomsyrar hela 

deras liv med Bibeln som rättesnöre och Jesus som förebild. K1 slår fast att det inte bara 

någonting man ägnar sig åt på söndagar utan någonting som är ständigt närvarande. ” Alltså 

det är ju inte bara att om man går till kyrkan en timme eller två . . . någon gång utan det är ju 

någonting som man har i sig hela tiden. Det är ju inte någonting man som man sätter på på en 

söndag”.
129

 M3 utvecklar genom att beskriva hur tron påverkar vardagen. 

 

Att vara kristen är att du . . . att Herren Jesus är din förebild. Du vill vara som honom. Att vara 

kristen är ju att du alltid . . . din intention är ju att alltid göra vad som är rätt, inte att ibland så 

kvittar det och ibland så . . . varje dag måste vara att göra rätta saker.
130

 

 

Lite senare tillägger han även att följande: ” Vi går till en gudstjänst varje dag. Man kan ju 

säga att vardagen färgas av att jag vet att om vi ska samlas ikväll så måste jag styra hela min 

dag för att nå det, nå det målet”.
131

 M1 poängterar att de som kristna inte vill isolera sig från 

omvärlden. ”bara för att man är kristen upplevs man ju inte som någon . . . man är ju inte 

frågan om att vara någon munk eller nunna som bor i några kloster och isolerar sig från 

omvärlden. Man försöker vara i världen och leva i nuet men man är avskild från det onda.”
132

 

 I min läsning om Plymouthbröderna hade jag stött på mycket motstridiga fakta och ville 

ta tillfället i akt att ställa några frågor som kunde bringa klarhet. På frågan om de har husdjur, 

vilket exempelvis Christer Nilsson i sin bok hävdat att de inte har
133

, brister gruppen ut i 

skratt och det blir uppenbart att den uppgiften inte är helt sanningsenlig. Även påståendet att 

de inte skulle äta mat som lagats av utomstående avfärdas av gruppen och M2 passar på att 

vara ironisk. 

 

M2 Vi käkar McDonalds varje dag.  
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(Gruppen skrattar) 

M1 Nej. Vi skulle aldrig kunna äta ute då. 

E Nej jag har också tänkt det. Jag tyckte att det lät konstigt. 

M1 Nej. 

E Jag skulle bara kolla. 

K2 Det går nog inte en dag att man . . .  

M1 Men hemmalagad mat är godare än utemat. 

M3 Ja det håller jag med om. 

M1 Men det är för att det är mer smakfullt. 

(gruppen skrattar)
134

 

 

Att bröderna är måna om vad som skrivs om dem och också är medvetna vad som skrivs om 

dem blir uppenbart när de börjar diskutera med mig vilka källor om dem som de finner 

lämpliga och inte. Pär Nilssons uppsats ”Bröderna mitt ibland oss” tas upp som en mindre 

lämplig källa. M3 frågar vad jag har för uppfattning om den och berättar att han var med på 

ett möte med Nilsson och dennes handledare på högskolan i Jönköping och jag kan senare 

konstatera att ett brev med dennes signatur finns bifogat längst bak i den aktuella 

uppsatsen.
135

 

 

M3 Den kom till kännedom till oss så vi gjorde ett möte med honom på eh . . .  Jönköpings . . 

.universitet. Kan det heta så? För det är där han har skrivit sin . . . 

E Högskolan i Jönköping. 

M3 Ja. Och det blev en lite pinsam situation för honom tror jag för vi var där med honom och hans 

fru och den . . . eh . . . den läraren eller vad man kan säga som har skrivit under eller gett poäng på 

den eller så va och . . . jag fattade inte det innan men jag förstår nu att har den skrivits och den 

blivit poängsatt och så då kan du egentligen inte röra den då . . . då är den så här. Och det var nog 

lite pinsamt för han som hade poängsatt den för när vi satt där några stycken så förstod han ju att 

den här var ju skev.  

E Mm.  

M2 Vad det han som pratade om hål i häcken och det?  

M3 Ja det var det nog. Ja det var väldigt låg standard på den. Så det hoppas jag också att du inte 

bygger på den för den är inte bra.
136
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En annan källa som jag avråds från att använda är Christer Nilssons bok Sekternas sekt. Enligt 

M1 har Christer Nilsson ändrat uppfattning sedan han skrev boken 1986.  

 

M1 Nej för det tycker jag, det kan jag väl säga att, först och främst Christer Nilsson vet vi ju rätt 

bra vem han är och han har ändrat rätt mycket uppfattning så har du en gång skrivit en bok och du 

har ändrat uppfattning i någonting då får du antingen skriva en ny bok eller så får du  . . .  

M2 Han har till och med varit på skolan. 

M1 Så han är väl inte . . . han har väl en något annan uppfattning om oss som vad han hade vid det 

tag . . . det är ju en sådan avhoppare som vi säger.
137

 

 

När jag nämner Hillerdals bok blir M1 mer positiv och andra källor som han anger som bra 

och ackurata är deras hemsida samt den artikel om dem som finns på Wikipedia. Detta 

eftersom personer inom rörelsen uppdaterar denna med jämna mellanrum. Ett varningens 

finger höjs för uppgifter från avhoppare. M3 uttrycker även att de uppskattar att personer vill 

skriva saker om dem som är korrekt eftersom de tycker att mycket av det som skrivits om 

dem är ”fult skrivet”.
138

 

 Gruppen ger flera gånger under intervjun uttryck för nyfikenhet på mig, vem jag är, om 

jag är troende och vad jag läser för utbildning. Men de undrar även om vad som sägs om dem 

och om jag under min skoltid hört saker sägas om dem. Det är främst de yngre som undrar 

över det senare, kanske för att de själva upplevt en nyfikenhet från klasskamrater.  

 

M2 Hur mycket pratas det typ som när du gick på Åby? 

E Inte mycket när jag gick på Åbyskolan kan jag inte påstå. 

M3 Det är i Lagan? 

E Ja precis. Det är väl kanske lite mer när man kommer in till staden i sådana fall men inte så mycket 

egentligen.  

M2. Nej. Det som känner oss brukar komma väl överens med oss. 

E Men är det något att du upplever att du tror att det pratas mycket eller? 

M2 Nej jag bara undrar för  . . . 

E Du är bara nyfiken? 
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M2 Ja.
139

 

 

 Filmen Son of Rambow som jag använt som utgångspunkt i vissa delar av intervjun 

utspelar sig på 1980-talet något som framförallt M3 reagerar på. ”Jag gör lite reflektionen att 

liksom samhället inte är stagnerat och det är inte bröderna heller. Det är en . . . vad ska man 

säga? . . vi går framåt med så . . .  kanske mycket av det, de frågorna och kritiska frågor och 

såhär som var på 80-talet det kanske är helt  . . .helt annorlunda eller  . . .annorlunda nu”.140 

Detta är även något som samma person återkommer till senare vid intervjun i diskussionen 

om massmedia och att de skriver mycket som är felaktigt om bröderna.  

Det är lite därför jag sa det för det ser man ofta när det kommer något i tidningen så lägger de in en 

faktaruta och så står det något som man inte alls känner igen jo för att det tänks att något som är 

skrivet på 70-talet att det är så idag utan att man kanske tar reda på är det så nu? 
141

 

 

3.2.1 Tv, radio och musik 

M1 och M3 bekräftade att de inte har radio och tv hemma och anledningen till detta angavs 

vara att det är okontrollerat. De medgav att det kan finnas bra saker med tv som nyheter och 

dylikt men att nöjesvärlden har stor del av utbudet och det är någonting som rörelsen har valt 

att ta avstånd från. En annan aspekt som togs upp var att det lätt blir ett tidsfördriv som stjäl 

tid från annat. Det huvudsakliga som upprepades tycks dock vara att den som tittar eller 

lyssnar på radio och tv inte fullt ut kan kontrollera vad som kommer ut ur dessa. M1 menar att 

mycket ”skräp”
142

 förmedlas genom dessa medier och har man väl sett det kan man inte få det 

ogjort. Utöver detta menar gruppen att de inte upplever något behov av vare sig tv eller radio.  

 

M2 Det är okontrollerat.  

E. Mhm? 

M3 Det kan ju finnas bra nyheter men sedan har du hela nöjesbiten som är så stor som du inte alls 

kan kontrollera vilket bröderna helt har tagit avstånd från hela nöjesvärlden totalt sett kan man ju 

säga. Plus att det är ju ett väldigt tidsfördriv. 

(M3:s mobiltelefon ringer) 
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M3 Förlåt. Den skulle jag ju ha satt av. Det är ju ett väldigt tidsfördriv att det alltid snurrar . . . 

något som man måste lyssna på eller titta på istället för att vara aktiv i något som . . .  man kan 

göra istället. 

M1 Mm 

E Så det problematiska är egentligen att . . . att det är ett tidsfördriv eller vad är det som är det 

problematiska? 

M3 Är det nyheter som sådant, en nyhetssändning kan ju vara detsamma som du läser i tidningen. 

Det kan ju vara exakt samma eh . . . men men du kan ju inte . . . du kan ju inte styra , du kan ju inte 

kontrollera vad du plötsligt ser eller hör. Du kan svara bättre M1 än jag. 

M1 Nej det är bra. Man kan väl säga att vi upplever radio och tv så som  . . .dåliga kanaler. Det 

kommer mycket  . . .  mycket dåligt även om det finns något av det som är bra emellanåt så är det 

mycket dåligt och det är mycket underhåll och det är mycket som vi säger är  . . . eh . . . jag vet 

inte vad jag ska använda för ord . . .  skräp rent ut sagt som inte har någon nytta av och när ska du 

vrida på och när ska du stänga av? Så att det är så att säga kanalen utan inte tv-apparaten som 

sådan utan det är det som kommer igenom den. Det kan vi ju inte kontrollera ju. Vrider du på den 

så du ju väldigt svårt att . . . då har du ju sett det då är det ju för sent egentligen. Du kan ju stänga 

av det snabbt men det är ju först när du har sett det som det är. Är du med? 

(instämmande småskratt) 

K2 Det finns ju inget behov än så länge. Så det är ju ingen mening. 

M1 Nej. Det är ett fruktansvärt tidsfördriv. 
143

 

 

M1 tar även upp att en kristen måste vara ”uppsåtsfull i allt man gör”
144

 och ha ett mål med 

det han/hon gör. Målet är att en dag möta Jesus och tiden till dess är dyrbar vilket innebär att 

man måste göra det bästa av den tiden. Det verkar som att de upplever att utomstående är 

nyfikna på församlingsmedlemmarnas avsaknad av tv i hemmen och K1 säger ”De kan nog 

tycka att det är ganska fascinerande och kunde inte riktigt förstå var man gjorde av tiden om 

man inte tittar på tv varje kväll . . .”
145

 

 Med filmen Son of Rambow som utgångspunkt diskuterades några aspekter av 

Plymouthbrödernas förhållande till teknik som tas upp i nämnda film. På frågan om brödernas 

barn liksom pojken i filmen måste lämna klassrummet om det ska visas någonting på tv, 

svarade gruppen att det inte nödvändigtvis är på det sättet. Gruppen var ense om att det spelar 

väldigt stor roll vad det är som ska visas, en dokumentärfilm eller ren information exempelvis 

går bra. De intervjudeltagare som senast gick i skolan berättade att de fick veta av sin lärare 

vad som skulle visas och sedan fick det själva bedöma om det gick bra.  
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E Ja exempelvis så är det i klassrumssituationen när det ska visas tv att han måste gå ut. Skulle ni 

säga att det är så? Måste man gå ut ur klassrummet om det ska visas . . .  

M1 Det beror ju på vad det är för något. 

(instämmande röster om att det beror på) 

E Någon dokumentärfilm eller . . . 

M3 Det beror på vad det är för något. 

E Det beror på vad det är för något. Vad skulle vara ok och vad skulle inte vara ok? 

K2 Det känner man ju själv.  

E Det få man känna efter själv? 

K2 Ja. Det tycker jag i alla fall. 

M1Ja ni har ju gått i skolan nyss. Vad var det? När ni var med när det var ren information? Det 

finns ju nyttiga saker som kommer via tv:n. 

M2 Man kan titta på dokumentärer och . . . det som lär dig något.  

K2 Alltså det är ju ingen som kommer med pekpinnar och säger att den får du titta på och den får 

du inte tittar på.  

E Nej precis. Men brukade ni liksom fråga läraren innan vad det var för typ av film och så 

bedömde ni utifrån det eller hur brukade ni göra? 

M1 Ni fick väl reda på innan vad det var för något? 

M2 Ja man får ju reda på vad det är för någon och då har man väl en uppfattning om vad det är för 

något.
146

 

 

Nästa fråga med Son of Rambow som utgångspunkt rörde modern musik. I filmen får 

huvudpersonen inte lyssna på musik och min fråga var om detta är något som stämmer in på 

bröderna idag . Svaret på den frågan blev att de väljer att bara lyssna på musik som de själva 

gör men att de inte kan undvika att höra musik på allmänna platser. De väljer dock inte aktivt 

att lyssna på modern musik och de har heller inga stereoanläggningar i hemmen. K3 menar att 

de föredrar att spela musik själva.  

 

M2 Vi lyssnar ju inte på annan musik än den vi gör själva. 

M3 I hemmet har vi ju inte det. Men jag kan ju inte säga som att i skolan . . . min son det vet ja när 

han gick i kommunal skola så kan jag ju inte säga att han aldrig hörde någon musik, det gjorde han 

ju säkert.  

E Men ni väljer inte att aktivt lyssna så att säga. 
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M3 Hemma har vi ju inte . . . ingen stereo eller så. 

K3 Vi spelar hellre själva.  

E. Jaha. 

K1 På musikundervisning så måste man ju lyssna på olika sorters musik och då var det ju liksom . 

. .då var det ju i utbildningssyfte. Att man skulle lära sig att skilja på olika . . . men just att ha det 

för underhållning [andra deltagare fyller i ordet underhållning] har vi ju inte hemma.  

E Men ni har tagit bort bilstereo och sådana här då också eller? 

M3 De sitter kanske kvar men inte används. 

E Ok. 

M3 Eftersom de är så integrerade i bilarna nu.  

E Ja precis 

M1 Ja vi har ju så att som du säger att vår egen musik om vi t ex har haft en grupp ungdomar som 

har . . . har . . . ja det kan ju vara vilken . . . vilken musik som helst om det är ABBA eller vad det 

än är om det är någon som har sjungit och det är vackert att lyssna på så visst har man en cd eller 

ett usb som man kan sätta in i bilen och lyssna på när man kör och så men vi är ju inte 

direktuppkopplade till radio och det som kommer . . . som jag sa till dig innan, det som är 

okontrollerat. Ja då är det ju i så fall vårt eget och det är ju begränsat till just det som vi har valt ut.  

E Du nämnde ju att det kan vara roligare att spela sin egen musik, vad är det för typ av musik du 

spelar då? (riktat till K3) 

K3 Oj det är allt möjligt olika. Alla ha väl sin egen musikstil.  

E Men kan ju ge något exempel? 

K3 Vad jag spelar eller vad vi . . .  

K2 ABBA 

K3 Ja ABBA gör vi rätt mycket 

M2 Country. 

K2 Alla stilar spelas.
147

 

 

M1 förtydligar att de inte lyssnar på ABBA:s inspelningar av musiken men att de däremot kan 

köpa en notbok med musiken och spela det själva. Varför det anses acceptabelt att spela 

musiken själv men inte lyssna på originalet framkommer inte. 
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3.2.2 Datorer och internet 

Med tanke på att jag från rummet där intervjun hölls tydligt kunde se datorerna inne på 

kontoret och att intervjun avtalats via e-mail stod det redan klart att bröderna använder 

datorer. Dessa är filtrerade enligt M1.  Han motiverar det med att bröderna håller hög standard 

vad gäller vad de kan tillåta och inte. M3 poängterar att datorerna används till nytta och 

kommersiellt bruk och att saker som nöje och spel inte tillhör accepterade 

användningsområden. Hur de definierar vad som är nöje och som därmed sorteras bort tycks 

inte självklart.  

 

E Ja precis. Men allt med datorerna är inte ok utan de är filtrerade eller hur är det? 

M1 Ja det kan man väl säga att vi håller ju en ganska hög standard på vad som vi kan tillåta. Ja 

menar jag såg senast idag i Svenska dagbladet att nu har de ju våldsamma problem på facebook 

med all den pornografi som går ut men det är ju återigen att de kontrollerar inte. Nu börjar de ju ta 

itu med det när det väl är det men det är ju inte så lätt att hela tiden . . .  Det är skadligt och eh  . . . 

det är ju därför vi tar avstånd till det redan från början. Mota Olle i grind.  

M3 Men det är ju samma där att poängtera i och med användandet av datorer så det för ju för nytta 

och kommersiellt bruk det allt det här att i förhållande till spel och nöje och så det är inte . . . det är 

inte det vi ska ha det till. Men vi har ju till och med datorer hemma också men det är ju för att 

betala räkningar osv. då.  

K1 Och skolan använder ju rätt mycket datorer för att lära sig hur man . . .använda den . . . det är 

ju rätt mycket skola. 

M2 Vi har ju de sidorna vi behöver.  

K2 Vi var på en kurs för två veckor sedan, så vad det han som . . .ledde hela kursen anmärkte på 

att vi var så duktiga på datorer och så. Det tyckte jag var ganska roligt. Folk tror att vi inte kan 

någonting.  

E Nej precis. Men du nämnde att ni har det ni behöver och att det är liksom de här grejerna att 

betala räkningar och sådant då eller? Vad är det ni sorterar bort som ni bedömer att ni inte behöver.  

M2 Nöje är det väl.  

M1 Ja det var ju det han sa innan, nöjesvärlden och  . . .  och . . . spel.
148

 

 

På min fråga om inte också Blocket kan användas som ett tidsfördriv får jag medhåll av M3 

som var den person som angav Blocket som ett exempel på acceptabla användningsområden 

vad gäller datorer. Han medger att det kan vara ”ett fruktansvärt tidsfördriv om du inte . . . har 

lite koll på dig själv . . ” 
149

 Han tilläger att det gäller att ha självdisciplin.  
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 Vidare tog jag upp det faktum att många tv-kanaler har diverse tjänster på internet med 

vilka man kan se deras program och om detta är någonting som är acceptabelt för bröderna att 

använda. Intervjupersonen M1 som har något av en ledarposition svarar: ”Det är några ibland 

oss som har det för att . . . där vi behöver gå in och titta på särskilda uppgifter men allmänt så 

har inte gemene man det”.
150

 

 

 

3.2.3 Teknik generellt  

Vad gruppen rent generellt tycker om att tekniken är närvarande i allt högre utsträckning i 

skolor, arbetsplatser och i samhället, svarar M1 och får medhåll av flera andra i gruppen att 

det är blandat men övervägande tråkigt och lite skrämmande. ”Det är ju blandat. Det är ju 

därför vi har sagt det här om kontroll innan att det är ganska skrämmande vad du kan göra 

med modern teknik”.
151

 M1 menar även att eftersom det är ett sådant ”spindelnät”
152

, den 

globala kommunikationen, kan osanna saker om en person spridas över hela världen utan att 

det går att stoppa. Det uttrycks en oro för vad som kan hända om någonting med 

kommunikationstekniken går snett. De äldre gruppmedlemmarna pratar mest om vad som kan 

gå snett med tekniken och ger uttryck för en oro vad de hela ska sluta. De yngre betonar det 

sociala och att människor inte pratar lika mycket med varandra längre. De ger uttryck för att 

personer lever i en illusion om att de har en massa vänner på internet men som de aldrig 

träffar eller egentligen känner. 

 

K2 Alltså jag tycker det är tråkigt att nuförtiden alla  . . . alltså de känner mindre och mindre folk 

och sedan allting är bara över internet  . . .  och så tror det att . . . som att de har 100 vänner på 

internet, kan man säga så? De vet ju inte ens vem det är, de känner inte dem. Folk som säger sig 

vara någon helt annan. Det är opålitligt tycker jag. 

K3 Och opersonligt.  

K2 Ja jag tycker det är jättetråkigt. 

M2 Det är mycket lättare att skriva någonting när man inte ser personen framför sig än om man 

pratar med dem.
153

 

 

Vad gäller nya typer av teknik så som interaktiva skrivtavlor och som är en kombination 

mellan olika typer av teknik, har ingen i gruppen någon egentlig erfarenhet av detta. M3, som 
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sitter i styrelsen för Laboraskolan, säger att han tror att de ska få så kallade smartboards, en 

typ av interaktiv skrivtavla, till skolan men han är dock inte säker på behovet av en sådan. 

Smartphones används också av gruppens medlemmar men de filtreras efter samma principer 

som med datorer.  

 Vidare diskuterades det faktum att tekniken, och då framförallt medieteknik, finns 

närvarande i stor utsträckning på offentliga platser och om gruppen ser detta som 

problematiskt.   

 

E Men ni tycker inte att det blir problematiskt att alla dehär sakerna finns mer i det offentliga 

utrymmet trots att ni har valt bort det? 

M2 Nej. 

K1 Men vi använder ju skärmar och sådant och jag menar vi har ju datorer. 

E Jo precis. Jag menar kanske typ reklamfilmer och olika budskap som . . . 

K1 Men det är ju inget ont i sig själv . . . en reklamfilm eller att den visar en bild på Felix eller 

Findus eller något det är ju bara att det kommer på det viset.  

K3 Vi bara väljer inte att ha det hemma.  

K2 Vi störs inte av det när det finns . . . 

M1 Det är ju inte fel att ha drama och sådant när du går i affärerna och du stannar upp och tittar. 

Det är ju korta meddelanden, är det inte det? Så upplever jag det i alla fall. 
154

 

 

 

3.2.4 Barn och teknik 

Med anledning av att allt fler elever i grundskolans senare år och gymnasiet får egna laptops 

av skolorna frågade jag gruppen hur de ser på detta, om de ser till att datorn i sådana fall är 

filtrerad och om de pratar med sina ungdomar om hur de ska använda datorn. De svar jag fick 

var att egna laptops är helt ok så länge de används till skolarbete. Vidare svarar M3 att man i 

allra högsta grad pratar med ungdomarna i församlingen om hur man ska använda datorer. 

”Nej det är väl ofta man säger att det är ingen mening att ha det som är tidsfördriv och men 

sedan är de ju filtrerade så jag menar  . . . vilket min uppfattning är att i samhället är mycket 

datorer filtrerade fast i olika steg”. 155
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 De centrala teman som kommer upp i resonemangen handlar om att man som förälder 

har ett ansvar gentemot sina barn och försöker se till att de inte kommer i kontakt med 

någonting som bedöms som olämpligt eller skadligt 

 

M3 Nej för jag menar som förälder det kvittar om man nu ska ta ytterligheter du låter ju inte ett 

litet barn ta i en porrtidning och sitta och läsa utan då säger man ju att det där är inte bra för dig. 

Det har du väl i alla saker i  . . . att du vill skydda barnen om det är en dator eller en tidning eller 

något annat som  man inte tycker är bra. Det var inget så bra svar kanske men  . . . 

K1 Jo absolut för det är ju . . . Jag menar som förälder har man ju ansvar över vad ett barn gör och 

då vill du inte att de ska få se en dålig tidning eller någonting för det kan ju skada dem.  

M3 Jag menar ta mina barn hemma, ser jag en dålig tidning så slänger jag ju den för att den ska du 

inte ha. Det blir ju lite samma grej att titta inte på den sajten eller vad det nu kan . . .
156

 

 

Att kommunens skolor delar ut laptops ser man inte som aktuellt för egen del då de flesta av 

rörelsens barn numera går i den friskola man startat, Laboraskolan. Rent hypotetiskt svarar 

M3 att om hans barn hade fått en dator av skolan hade han varit mycket mån om att se till att 

den var filtrerad i samma utsträckning som de egna datorerna. M3 menar att många datorer i 

samhället är filtrerade fast i olika steg och att även om kommunala skolor filtrerar sina datorer 

kanske de inte gör det i den utsträckning de borde. 

 Vidare behandlades hur man förklarar brödernas inställning till samtida teknik för 

barnen om de exempelvis ser en tecknad film som visas på barnavdelningen i en klädaffär. 

Ännu en gång poängteras att föräldrar har ett ansvar att sätta gränser för sina barn i enlighet 

med vad som anses bra och inte.  

 

M3 Är det inte så att alla föräldrar sätter ju vissa gränser i förhållande till samhället de ser fast 

olika gränser ja menar bara för att man inte är med i bröderna innebär ju inte det att alla tycker att 

allting är bra. Alla sätter sina gränser på sitt sätt och sina barn förmodar jag . Borde göra det i alla 

fall och jag tror att de gör det.  

K1 Men jag menar om du har ett litet barn och du går förbi och du ser en tecknad film då rycker du 

ju inte bort det här barnet bara för det att det ser sådana några sådana här tecknade figurer som gör 

någonting för det är ju inte jätte . . . Det är ju skillnad att se någonting när man går förbi eller man 

ska sitta hemma och titta på det en timme eller två. Är det inte så? 

M2 Jo.  

K2 Det är ju inte skadligt.  

K1 Nej det är ju inte att usch det här får du inte se, titta rakt fram, så är det ju inte. Likadant när 

man ser eller man hör musik i en affär ja menar det är ju inte att usch vi måste ut här för vi får inte 

lyssna på det här. Jag menar så är det ju inte.  
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K3 Men man uppmuntrar ju inte barnen till att gå och kolla på det heller.  

K1 Nej det gör man ju inte. Men det är ju ingenting som jag menar . . .  

M1 Sedan kan man ju vända på det också och se att för att man inte har det hemma så blir ju 

inflytandet från hemmet att eh . . . men de är inte vana vid att titta på det. Ok att de ser på det för 

att de aldrig har sett det så kanske det väcker visst intresse men du kan ju inte . . . 

K1 Det är ju olika. Vissa barn blir ju helt begeistrade och vissa tycker att det är hemskt. Det är ju 

olika barn. 

M2 Jag fick ofta frågan i skolan hur det var att inte ha någon tv kanske. Har man aldrig haft det så 

vet man inte hur det är. 
157

 

 

M3 berättar lite om tanken bakom Laboraskolans grundande. Han berättar att de inte tyckte 

att de kommunala skolorna i Ljungby inte kunde kontrollera internet eller filtrera det så som 

bröderna ville. Därför startade de en egen skola med avsikten att den skulle vara en bättre 

skola. Han tror att Laboraskolan numera använder sig mer av samtida teknik än de 

kommunala skolorna gör med den skillnaden att de vill ha det ”helt rent”.
158

 Han nämner att 

Laboraskolan förmodligen har fler datorer per capita skolelever och att man har högkvalitativ 

videoutrustning med vilken man kunnat ha lektioner tillsammans med en skola i England, 

bland annat för att de svenska eleverna ska får ett bra engelskt uttal. Ännu en gång betonas att 

det inte är tekniken i sig som är problemet. 

 

Det var ju lite svårt att komma igång så man fick hela uppsättningar av datorer och allt det rätt 

men vi har ju minst lika mycket per capita har vi väl mer datorer än kanske en skola här i Ljungby 

har och pga. att vi ibland kopplar upp oss för att ha en  . . . någon som läser för oss kanske från 

utlandet något som är intressant så har ju vi högkvalitativ videoutrustning som skolor här inte har 

överhuvudtaget. Jag menar i vissa delar ligger vi ännu längre fram men vi vill ha det helt rent, vi 

vill inte ha det dåliga i det. Är det rätt att säga så? (riktat till M1) 

M1 Mm. Försöker satsa på kvalitet. 

K1 Själva tekniken är ju inte fel, det är ju inget fel på den. 

(medhåll av övriga gruppen) 

K1 Det är ju väldigt avancerat och man kan ju göra mycket som man inte kunde tidigare. Koppla 

ihop sig med andra skolor och ha en lärare är där och så en annan är . . .  du vet så kan man ha. 

M3 Det är väldigt spännande grejer. Vi har haft att barnen har haft lektion med en skola i England 

till exempel så att de får det riktiga uttalet och så att de har dem live. Det är ju . . . jättekul.
159
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3.2.5 Massmedia 

Föregående teman gav upphov till en diskussion om kvällstidningar och medier som 

illustrerar synen på dessa hos gruppen. En kommentar om dessa är att det inte är mycket mer 

än datum som stämmer i dem, om ens det stämmer. Då Plymouthbröderna har figurerat i 

kvällstidningar har gruppen fått uppleva vad det innebär och M1 menar att de journalister som 

arbetar för kvällstidningarna förstör människors liv. Vidare uttryckte han att de inte är bundna 

av fakta utan hittar på mycket av det de skriver.  

 

M1 Vädret kan man kolla. Har du någon gång själv haft erfarenhet eller haft en nära vän som har 

råkat ut för en kvällstidningsreporter?  

E Nej jag tror inte det. 

M1 Du har varit skonad. De som råkar ut för en sådan, det finns nog ingen som har fördärvat folks 

liv mer än sådana. Och bara för att du vet det, Plymouthbröderna har varit med i kvällstidningarna 

och det de skriver det är värre än de här böckerna du läser för de har en fruktansvärd förmåga att . . 

De går inte ut för att kolla efter fakta de går bara ut för att ta ett fotografi och sedan skriva vad de 

vill. De har inte lyssnat på vad du har sagt till dem. Det är därför de får det jobbet. Därför är ju en 

sådan journalist, alltså jag undviker ju dem helt och hållet om det går för att de är  . . .fördärvade 

och de fördärvar andra människors liv. Och . . . när du vet att de gör så så när du har råkat ut för 

det själv eller du känner någon som har råkat ut för det, så nästa gång du tittat i den tidningen så 

vet du att kolla här. Det här de skriver här gör de för att fördärva den personen. Så upplever vi det. 
160

 

 

Senare i intervjun tar samma person upp hur massmedierna påverkar människor negativt i sin 

rapportering av lågkonjunktur och andra negativa företeelser. Han menar att medierna har ett 

osunt grepp om människor som gör att de konsumerar massmedierna och deras budskap trots 

att de påverkas negativt av det och egentligen tycker att det är skräp.  

 

Men det har ett otroligt grepp om människor för det kan jag säga det dagligen hör jag personer 

som säger ” de här eländiga tidningarna vad möe skräp det står i tidningarna det är ju bara negativt 

ju”. Men som nu när vi hade den här nedgången, lågkonjunkturen, så stod det ju ofta i tidningarna 

att så många sägs upp här och så många  . . . och det påverkar folk negativt allt som står i media 

påverkar folk och sedan om median är tidning, dator, tv, radio får du ut ett budskap så . .  jag hör 

det varje dag att folk säger ”jamen det där kan man inte lita på det är så möe skräp som bara 

kommer hela tiden”. Men ändå har det ett sådant grepp om människan så att de måste lyssna på 

det, de måste läsa det och så tror de på det och ändå så är det någonting innerst inne som säger att 

vi vill inte ha det. 
161
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M1 är även självkritisk till hur rörelsen hanterat kontakten till massmedier. De valde länge att 

tacka nej till alla typer av intervjuer men de har i efterhand kommit på att det inte var bra. Att 

de tackade nej betydde inte att journalisterna inte skrev något utan istället fick ta in andra 

uppgifter vilket har lett till att mycket som skrivits i tidningarna inte varit sanningsenligt 

 

M1 Det kan vi väll säga till att vara självkritiska att det var en tid då vi inte tyckte om . . . för det 

var så mycket reportrar och annat som sprang så vi valde att göra så här va och säga nej tack. Och 

det har vi kommit fram till att det var inte bra att göra så för då satte de ihop sina egna 

uppfattningar om det hela. Får man inget svar så då upplevs man först och främst som mysko och 

sedan måste man skriva något och då blir det någonting som inte ens är sanningsenligt. Så därför 

har vi valt en lite annorlunda väg men det är som jag sa till dig innan att vi är inte ute och 

propagerar vår . . . och säger vi . . . här ska ni lyssna på oss och . . .
162

 

 

 

3.2.6 Teknik och religion  

Nästa tema som behandlades i intervjun vara huruvida gruppen använder sig av någon typ av 

teknik i gudstjänstlivet. Den gudstjänst jag närvara vid hade enbart en mikrofon som tekniskt 

hjälpmedel.
163

 

 

E  Jag tänkte många samfund de använder ju mycket modern teknik i sina gudstjänster. De kanske 

har stora skärmar, det kan komma texter på låtar, allt möjligt. Använder ni er av några  . . . någon 

form av modern teknik i era gudstjänster. 

M2 Ja vi har haft skärman när man inte får plats med . . .eller när man inte kan se vem det är som . 

. . pratar. 

K1 Ja man får . . . 

M1 Typ när det är folk som står ute i korridoren och det är fullt och de får sitta kanske på en stol 

eller de har en uppgift så kan de fortfarande övervaka via sådan video då va och se vad som är 

därinne men man gör ju inte ut så normalt det är ju mer bara för att de ska kunna vara med och  . . .  

E Har ni något annat exempel på modern teknik som ni använder alltså överhuvudtaget i er 

trosutövning? 

M1 Nej. 

M2 Nej. 

M1 Det går på gamla hederliga vis. Tidsskrifter och . . ja 

(delar av gruppen småskrattar)
164
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Även om bröderna har för vana att predika på torget så är inte detta i ett missionerande syfte. 

De berättar att de citerar skriften (Bibeln) och talar om frälsning i syfte att alla människor ska 

nå frälsning. Syftet är inte att andra ska gå med i deras församling. ”Det är inte bara vi som 

kommer till himmelen”
165

 säger K2 och K1 fyller i med att säga ” Vi är väl inte de enda 

troende”.
166

 M1 uttrycker att han tycker att det är tråkigt att ibland kopplas ihop med Jehovas 

vittnen därför att deras tillvägagångssätt för att nå ut till människor är ”påprackande”.  

 

Det är inte så evangelium predikas, det är en vädjan. Jag menar samtidigt allvar och det säger vi 

till alla människor att var . . .  vilken väg vill jag gå och vad ska slutet bli och var ska jag tillbringa 

evigheten. Men du kan ju inte gå ut och pracka på människor att det här måste du tro på. Du  kan 

framställa skriften och Guds ord . . . för människor på ett tilltalande vis så att de blir övertygade. 

Det är väl det ungefär så vi  . . . ser det. 
167

 

 

Hur brödernas lära påverkar deras förhållande till teknik och hur man överhuvudtaget ser på 

nya företeelser sammanfattas av M1 på följande sätt: 

 

Världen förändras, saker och ting förändras men vår tro förändras inte och det vi står för förändras 

inte men vara för att det var en kulram och sedan gick det över till räknesticka och sedan blev det 

miniräknare och nu är det data[dator]. Det gör egentligen samma funktion om du använder det rätt. 

Du har ju mer möjligheter med en datamaskin än vad du har med en kulram. Men eh . . vad vi tror 

på och hur vi ser på saker och ting har inte förändrats utan det är ju vara att hur använder man 

modern teknik på ett rätt och bra vis så att man inte blir dåligt influerad av det.
168

 

 

Avslutningsvis uttrycker gruppen beklagan över att så få i Sverige är troende kristna. Bland 

annat K2 för fram en teori om att det är för att svenskar har det så bra och att de inte tror att de 

behöver någon Gud. ” Tror att vi inte behöver någon Gud. Vi har ju så mycket alltså . . . saker.”
169 
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4. Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet av gruppintervjun och den skriftliga intervjun under fyra 

rubriker i SST. historia och tradition, kärntro och mönster, förhandlingsprocessen, gemensam 

ram och diskurs 

 

 

4.1 Historia och Tradition 

En viktig del i att avgöra om en typ av teknik kan anses acceptabel inom en grupp är att se till 

gruppens historia. Hur har man tidigare resonerat kring tekniska innovationer? I denna 

tradition finner man vägledning i hur man ska agera med den nya tekniken.
170

 Därför 

undersöks i detta avsnitt hur Plymouthbröderna resonerat historiskt kring ny teknik och hur 

detta kan ha påverkat det samtida förhållningssättet till modern teknik. 

 Som tidigare nämnts är det inte mycket som finns nedtecknat kring brödernas 

förhållande till tekniska innovationer historiskt sett och det som finns nedtecknat kring nutida 

förhållningssätt till modern teknik är ofta mycket bristfällig, förlegat och/eller direkt felaktig. 

Trots att Wilsons skrift från 2000 och Hillerdals från 2007 är bland de nyaste källorna om 

Plymouthbröderna visar de sig vara inaktuella på flera punkter vad gäller modern teknik. 

Detta skulle kunna innebära att bröderna svängt i sin inställning till framförallt datorer senare 

än vad bröderna vill medge men det skulle likväl kunna bero på andra saker. Wilsons skrift 

har trots allt elva år på nacken och mycket har hänt i teknikväg i samhället under dessa år. 

Vad gäller Hillerdal kan man tycka att han bort skönja en förändrad inställning till datorer 

bland bröderna då de startat upp en hemsida. Enligt NN, som svarat på den skriftliga 

intervjun, har bröderna på senare år accepterat teknik och använder den nu i stor 

omfattning.
171

 Exakt när ”på senare år” går bara att spekulera i men hur som helst är varken 

Wilson eller Hillerdal helt ackurata.   

 Enligt både Wilson, Hillerdal och Christer Nilsson använder alltså bröderna inte datorer 

172
men i intervjun med en grupp församlingsmedlemmar i Ljungby framträder en helt annan 

bild. Datorer med internet och mobiltelefoner används av bröderna om än i filtrerat skick och 

man menar att den egna skolan i jämförelse med de kommunala sannolikt använder sig av 

mer modern teknik.
173

 Det blir tydligt att den bild Wilson med flera tecknar inte är den nutida 

och att deras skildringar således är historiska sådana. NN skriver att bröderna använt datorer 
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länge men att det inte finns något exakt datum för detta. Detta svar kan tyckas motstridigt 

med tanke på att han tidigare i intervjun svarat att man ”på senare år” accepterat teknik.
 174

 

Det är svårt att dra några slutsatser av NN:s något vaga tidsangivelser. 

 Hillerdal menar att bröderna valt bort tv, radio och även internet eftersom dessa anses 

kunna vara korrupta och att medlemmarna ska avstå från de världsliga saker dessa 

förmedlar.
175

 Till viss del stämmer det överens med vad som kommer upp under intervjun då 

det poängteras att de vill att tekniken ska vara ”ren”. Däremot tycks inte påståendet om 

internet stämma. I intervjun framkommer att man visst använder sig av internet men att det 

man ser som mindre lämpligt sorteras bort. En annan sak som poängteras i gruppintervjun 

gäller att tv och radio är okontrollerbara och att de därför valts bort. 
176

 

 Christer Nilsson skriver att bröderna har dagstidningar för att kunna följa med i aktuella 

händelser men att man vid läsning av dessa förväntas kunna undvika olämpligheter.
177

 Även 

detta är något som kommer upp under intervjun framförallt vad gäller annonssajten Blocket. 

Den som är inne på den sidan måste själv se till att den används i rätt syfte. Ett par av de 

intervjuade berättar också att de, när de gick i kommunal skola och använde ofiltrerade 

datorer, själva fick avgöra vilket sidor på internet som var lämpliga. 
178

 

 M3 berättar i gruppintervjun att en av de stora anledningarna till att man startade en 

egen skola var att man inte tyckte att de kommunala skolorna inte filtrerade internet på ett 

tillräckligt bra sätt.
179

 Detta kan jämföras med Wilsons förklaring till varför bröderna valde att 

skapa egna lärcentra. Han menar att det rent generellt var den ökade användningen av tv, 

video och internet i skolundervisningen som gjorde att föräldrar blev bekymrade. Den 

huvudsakliga anledningen menar Wilson dock var att bröderna bekymrade sig över Internets 

inflytande över moralen hos ungdomarna.
180

 Wilsons redogörelser har en del gemensamma 

nämnare med den förklaring M3 ger i intervjun till varför de ville starta en friskola. 

 Mycket pekar på att datorer och internet länge sågs på med misstänksamhet från 

brödernas sida och de valde troligen bort det inledningsvis precis som de gjort med tv och 

radio. Den traditionella synen på medier och kommunikationsmedel bland bröderna har varit 

att det är en osund och okontrollerad länk framförallt till rörelsens ungdomar. I intervjun 

användes till viss del filmen Son of Rambow som utgångspunkt. Filmen utspelar sig på 80-
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talet och en synpunkt från en intervjudeltagare var att bröderna liksom samhället i övrigt 

förändras och att de inte nödvändigtvis ser saker och ting på samma sätt som på 80-talet.
181

 

En viss skepsis och avvaktande hållning kan anas i brödernas förhållande till tekniska 

innovationer ur ett historiskt perspektiv men trots det har de på senare tid släppt in allt mer 

teknik i sina liv.  

 Citatet från M1 om brödernas inställning till brödernas teknik i slutet av avsnittet 3.2.6 

illustrerar på ett mycket tydligt sett hur bröderna faktiskt använder sig av sin historiska 

tradition i sitt förhållningssätt till tekniska innovationer. Dels poängterar han att bröderna 

följer med i utvecklingen men att deras tro i sig inte förändras. Han menar också att även om 

det en gång varit en räknesticka med sedan blivit en miniräknare är det samma funktion i 

grunden.
182

 Av denna anledning kan bröderna ta till sig ny teknik som har en funktion och ett 

användningsområde de bedömer som fördelaktigt. Även NN skriver i intervjun att ” allt 

eftersom teknikens närvaro ökade, anpassade sig bröderna till den utefter sin lära”. Även här 

konstateras att läran står fast men i den mån det går, anpassar sig bröderna till det nya.
183

 

 

 

4.2 Kärntro och mönster 

I en grupps förhållningssätt till modern teknik står gruppens kärntro och läromönster i 

centrum. Det är genom att se till sina mest grundläggande värderingar utifrån vilka man 

analyserar tekniken som man kan komma fram till om en viss teknik ska användas och i 

sådana fall hur och i vilket syfte.
184

 

 De mest grundläggande lärosatserna hos bröderna och som särskiljer dem från andra 

samfund är tankarna om frihet från prästerskap eller pastorer samt avskildhet från stora delar 

av samhället. Det är också under kapitel som behandlar avskildhet som både Hillerdal
185

 och 

Christer Nilsson
186

 väljer att, i de korta ordalag det behandlas, ta upp brödernas förhållande 

till teknik. Hillerdal betonar att bröderna inte bara ser avskildheten som ett påbud utan som ett 

andligt privilegium. 
187

 

 Som tidigare nämnts vad gäller brödernas motiv till avskildhet handlar det om att det i 

samhället finns mängder av företeelser som är Satans verktyg för att locka människor bort 
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från Jesus. Det är detta man vill avskärma sig från och ett led i att göra det är att undvika vad 

som traditionellt ses som nöjen.
188

 Detta innebär inte bara att tv och radio är uteslutet utan 

även teaterföreställningar och modern musik. Ett flertal gånger under intervjun poängterar de 

närvarande bröderna att det inte är tekniken i sig det är fel på. Det är vad som kommer ut ur 

den som kan vara skadligt och det faktum att det är okontrollerat som är ett problem. 

Bröderna menar att det inte är konstigare än att man inte låter ett litet barn bläddra i en 

porrtidning men det betyder för den skull inte att man håller för öronen om det skulle spelas 

musik i en affär.
189

  

 Ett tydligt mönster i brödernas syn på modern teknik som framkommer under intervjun 

är att man ser teknik som en tillgång om man ser att det kan vara till nytta i exempelvis 

undervisning eller inom företaget. Man är dock noga med att undersöka hur pass kontrollerad 

tekniken är dvs. hur pass säkert man kan veta att det inte har skadliga influenser moraliskt sett 

eller att det blir ett nöje. Tv och radio bedöms som alltför okontrollerbara eftersom man inte 

med säkerhet kan veta vad som kommer ur dem och om man fått höra/se något skadligt är 

skadan redan skedd.
190

 Datorer och internet däremot ses som betydligt mer kontrollerbara 

förmodligen eftersom man inte är en passiv brukare som med radio och tv utan en aktiv 

brukare. Man väljer själv vilka sidor man ska gå in på men för att se till att man inte råkar 

hamnar på någonting icke önskvärt eller för att skydda barn från vad som anses vara dåliga 

sidor har man även valt att filtrera bort vissa internetsidor och funktioner. Som nämnts 

tidigare gäller med internet som med dagstidningar att man själv sållar bort vad som är 

olämpligt och att man själv ser till att man bara använder sig av tekniken för saker som för 

nytta med sig. Spel på mobiler eller sociala nätverk på internet ser man dock ingen nytta med 

utan enbart som nöje, tidsfördriv och kanske även moraliskt tvivelaktiga influenser. Av den 

anledningen är heller inte dessa företeelser godtagbara.
191

 

 Om avskildhet säger M1 att bröderna inte alls vill leva isolerade utan i den samtida 

världen men avskilda från det de ser som ont.
192

 Detta illustrerar tydligt att den avskildhet 

bröderna praktiserar inte handlar om att totalt avskärma sig och inte låta sig påverkas av 

samhället. Tvärtemot Amish, som exempelvis Inger Karlsson jämfört bröderna med
193

, lever 

bröderna i samhället och följer med i utvecklingen samtidigt som de intar en distanserad 
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hållning till företeelser som eventuellt kan anses vara skadliga eller av ondo. Detta är centralt 

i förhållandet till modern teknik. Bröderna utvecklas även om deras lära och teologi i grunden 

är densamma. De bekämpar inte det moderna utan försöker följa med i utvecklingen så långt 

deras teologi tillåter. 

 Massmedias dominans över tekniken är också avgörande för rörelsens förhållande till 

olika typer av modern teknik. Både genom böcker om bröderna och genom intervjun blir det 

tydligt att de inte hyser varma känslor för massmedier och då särskilt kvällstidningar. Detta 

dels för att de som samfund fått uppleva vad de anser vara osaklig och alltför vinklad 

rapportering om dem och dels för att de ser det som förmedlas via flera av dessa medier som 

skadligt eller ”skräp” som en av intervjudeltagarna uttrycker det. Av denna anledning har de 

valt bort tv och radio då dessa är rena massmedier och inte för med sig tillräckligt stor nytta. 

De betonar dock under intervjun att skärmar som sådana kan vara användbara och man 

påpekar också att allt som kommer ur en tv inte är dåligt men att man för att vara på den säkra 

sidan inte väljer att ha dessa i sina hem. I skolan är det dock tillåtet för barn och ungdomar att 

se på tv i klassrummet om det som ska visas bedöms vara informativt och till nytta, som 

exempelvis en dokumentärfilm.
 194

 

 Eftersom bröderna praktiserar avskildhet och sociala band bara ska finnas till dem med 

vilka man delar nattvarden, driver de många egna företag där man anställer andra bröder. 

Detta innebär att arbetslösheten bland medlemmarna är låg. Inom företagen har det inte 

funnits något större behov av radio och tv men datorer, internet och andra tekniska 

innovationer är användbara i brödernas roll som företagare. På det företag intervjun med 

bröderna äger rum syns flera datorer och vid ett tillfälle visar en av intervjupersonen upp sin 

Blackberry, en mobiltelefon som har många funktioner och är vanlig i affärsvärlden. M3 

poängterar även under intervjun att datorer används till nytta och i kommersiella syften.
195

 

 Många samfund använder sig av en uppsjö modern teknik i sina gudstjänstlokaler och 

överhuvudtaget i sin trosutövning. Bröderna använder sig inte av samtida teknik på riktigt 

samma sätt. Eftersom liturgin är oerhört avskalad, gudstjänstrummet nästan helt fritt från 

dekorationer och all sång framförs utan musik finns inga behov av mixerbord, dekorativ 

belysning eller liknande. Den tekniska utrustning de har är en mikrofon i mitten av rummet så 

att alla ska höra den som talar.
196

 Bröderna uppger även under intervjun att om det någon 

gång skulle finnas mycket folk och inte alla får plats i lokalen, kan man använda sig av 
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skärmar och dylikt för att de som sitter utanför ska kunna hänga med. Vad gäller användning 

av modern teknik i trosutövningen över lag, säger man i intervjun att man nöjer sig med ”det 

gamla hederliga viset”, som en intervjudeltagare uttrycker det, med läsning ur den egna 

bibelöversättningen och bön.
197

 

 Till skillnad från många samfund, och kanske framförallt till skillnad från andra grupper 

som brukar benämnas som sekter, är inte Plymouthbröderna ett missionerande samfund. 

Förvisso har de för vana att på offentliga platser sprida ett kristet budskap men detta är inte i 

syfte att få fler att ansluta sig till bröderna menar de. Trots den något exklusiva självbilden 

erkänner man andra kristna som troende och en person poängterar under intervjun att inte bara 

medlemmar av Plymouthbröderna kommer till himmelen. Syftet med deras predikningar på 

gator och torg menar de enbart syftar till att fler människor ska komma till tro på Jesus.
198

 

Mycket få personer har anslutit sig till rörelsen sedan 1960-talet och som tidigare nämnts är 

anledningen till att medlemmarna alltjämt ökar i antal att de föds många barn i brödernas 

familjer.
199

 Att man inte ägnar sig åt mission gör också att man inte har behov av att nå ut till 

människor genom olika typer av medier. Under intervjun tar M1 upp att de ogillar att bli 

förväxlade med Jehovas vittnen eftersom de inte tycker om den påprackande stil som det 

aktuella samfundet använder sig av för att locka fler människor till sina församlingar. 

Intervjupersonen menar att man aldrig ska sprida evangelium på detta sätt utan snarare genom 

vädjan.
200

 Många andra kristna samfund har en mycket positiv syn på tekniska innovationer 

just för att detta ger dem större möjligheter att nå ut med sitt budskap till fler personer och 

även locka fler till sina gudstjänster.
201

 Detta är dock inte något som intresserar bröderna. 

 

 

4.3 Förhandlingsprocessen 

När en grupp ska förhålla sig till en ny typ av teknik resulterar det enligt Campbell sällan i att 

en grupp helt förkastar en typ av teknik. Förhandlingsprocessen är en betydande faktor i att 

skapa ett förhållningssätt till tekniska innovationer. I denna process utvärderas tekniken med 

dess egenskaper och man undersöker dess syfte och funktioner. Vissa kanske bedöms som bra 
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och andra som mindre bra och det är då en förhandling sker med tekniken och den kan 

anpassas till gruppens behov och krav.
202

 

 Plymouthbrödernas avvaktande hållning till samtida teknik kan sägas vara en inledande 

fas av en förhandlingsprocess med tekniken. Genom att avvakta och studera exempelvis 

datorers fördelar och nackdelar kan de komma fram till om tekniken ska accepteras som den 

är, förkastas, anpassas eller om den behöver förändras. Som jag tidigare nämnt har tv och 

radio sedan en lång tid tillbaka inte varit accepterade företeelser i brödernas hem. Detta för att 

ovälkomna influenser från omvärlden då mycket lätt skulle kunna nå bröderna. Det är också 

tydligt att bröderna är måna om att ha kontroll över den teknik de använder för att de med 

säkerhet ska veta att den används i ett för dem gott syfte. Att tekniken gör nytta är ett ledord 

och radio och tv har de funnit inte utgöra någon större nytta samtidigt som dessa är svåra att 

kontrollera. Detta innebär att man har förkastat radio och tv men som de påpekar under 

intervjun innebär inte detta att de inte kan vistas där det finns tv och radio.
203

 

 Datorer, internet och mobiltelefoner tycks ha tagit längre tid att utvärdera och skapa ett 

förhållningssätt till. Till en början ska de ha bestämt sig för att undvika dessa företeelser 

enligt vad Wilson skriver om ett så kallat ministry 1982.
204

 Så sent som 2007 skriver även 

Gunnar Hillerdal att bröderna inte använder sig av dessa typer av teknik även om man vid 

denna tid har skapat en hemsida på internet för att informera allmänheten om samfundet.
205

 

Eftersom företagsamheten är utbredd bland bröderna finns anledning att tro att detta kan ha 

spelat en avgörande roll i hur de numera ställer sig till framförallt datorer och internet. I ett 

modernt samhälle där allt mer teknik finns närvarande och allt fler viktiga funktioner sköts 

genom dessa är det inte orimligt att anta att det är svårt att driva företag idag utan att använda 

sig av datorer och internet. Deras avskildhet innebär, som tidigare tagits upp, inte att de vill 

leva isolerade utan i samhället.
206

 

 Bröderna ser de användbara delarna av datorer men de ser också saker som inte är fullt 

så bra med dem. Resultatet av förhandlingsprocessen har följaktligen blivit att de tagit bort 

spel och annat som ses som tidsfördriv och vad gäller internet sorteras internet sidor bort som 

man menar inte har någon nytta med sig, som är renodlat nöje och sådant som man finner 

moraliskt förkastligt. Sociala forum så som facebook sorteras också bort dels för att det är ett 
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nöje och även på grund av att det är opålitligt och okontrollerbart.
207

 Hur bröderna resonerat 

kring mobiltelefoner och senare även så kallade smartphones är svårt att veta. Eftersom de 

sedan tidigare har accepterat telefonen kanske mobiltelefonen inte var ett så stort steg och vad 

gäller smartphones fungerar de på ett liknande sätt som en dator. Precis som datorer är även 

mobiltelefoner filtrerade i viss mån vilket framkommer under intervjun.
208

 

 För att sammanfatta förhandlingsprocessen för modern teknik hos Plymouthbröderna är 

det viktigaste att den aktuella typen av teknik har tydlig nytta med sig i vardagen, för 

undervisning, i företaget etc. Datorer med internet och kanske framförallt e-mail har visat sig 

vara en tillgång för företaget men det kan även tänkas att detta har underlättat kontakten 

mellan församlingarna och då särskilt med utlandet. Gatekeepern förmedlade exempelvis 

mina frågor till England via mail. De funktioner på internet som använder sig av i vardagen är 

saker som banktjänster för att betala räkningar och exempelvis annonssajten Blocket för att 

köpa eller sälja saker. Det man väljer bort och som man även ser som den stora nackdelen 

med modern teknik är medias inflytande liksom nöjesvärlden. Alla typer av nöje tar bröderna 

avstånd ifrån och även allt som ses som tidsfördriv eller inte anses föra någon nytta med sig. 

Det är inte tekniken i sig som är ett problem de gånger bröderna inte accepterar en teknik helt 

och fullt eller förkastar den. Det hela handlar om vad de kan använda tekniken till, vad som är 

syftet med den och vad den har för egenskaper.
209

 

 Campbell menar att förhandlingsprocessen vanligtvis leder till tre typer av 

förhållningssätt till den aktuella tekniken. Förhållningssätt A är att man accepterar tekniken 

och använder den vid lämpliga tillfällen. Förhållningssätt B går ut på att man förkastar vissa 

egenskaper hos en typ av teknik vilket gör att man på något sätt måste begränsa användningen 

av den eller dra upp tydliga riktlinjer för hur den bör användas. Förhållningssätt C i sin tu går 

ut på att gruppen ser det värdefulla i tekniken men anpassar den så att den är kompatibel med 

gruppens värderingar.
210

 Plymouthbröderna har i de allra flesta fall använt sig av 

förhållningssätt c på så sätt att de har accepterat mobiltelefoner, datorer, internet etc. men de 

har filtrerat dem och tagit bort vad som inte anses överensstämma med gruppens lära. Om 

man ska gå in mer detaljerat på vilka funktioner på internet som används och inte, använder 

de sig av förhållningssätt B i viss mån exempelvis vad gäller Blocket. I det fall bröderna helt 

har förkastat en typ av teknik som man gjort med tv och radio har ingen egentlig 

förhandlingsprocess ägt rum. De har inte sett dessa företeelser som en tillgång och de har 
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heller inte sett att någon kompromiss med tekniken skulle kunna äga rum. Detta gäller 

närvaron av tv och radio i hemmen. I skolan och i offentligheten har man dock viss kontakt 

med dessa företeelser. Att helt förkasta en teknik vilket bröderna egentligen har gjort i detta 

fall är inte vanligt bland religiösa grupper även om det förekommer. En anledning till detta 

kan vara att tv och radio av många religiösa grupper ses som en tillgång vad gäller att nå ut 

med sitt religiösa budskap så att fler ska ansluta sig till deras religiositet.
211

 Detta behov har 

dock inte Plymouthbröderna. 

 

 

4.4 Gemensam ram och diskurs 

När en grupp förhandlat med en teknisk innovation och man har börjat ta den i bruk, antingen 

de har anpassat den på något sätt eller ej, medför detta förändringar för gruppen. Hur gruppen 

förhåller sig till den nya tekniken och hur de anpassar sig efter den är vad som kommer att 

behandlas i detta avsnitt. 

 Campbell menar att när en grupp börjat använda en typ av teknik skapar man en så 

kallad ”framing process” som kanske kan översättas till inramningsprocess eller skapande av 

gemensam ram. Detta innebär att gruppen betonar vissa aspekter hos tekniken och förringar 

andra. När gruppen talar om en teknik är det i enlighet med gruppens värderingar. Det är 

enligt Campbell framförallt det positiva med tekniken som betonas medan det motsatta är mer 

outtalat.
212

 I brödernas fall handlar det om att gruppen betonar nytta. De typer av teknik 

bröderna använder ska användas till nyttiga saker vilket även inkluderar kommersiellt bruk. 

Det märks också tydligt i intervjun att de utan svårigheter kan nämna sidor på internet och 

diverse funktioner som är bra och acceptabelt att använda medan det är svårare att definiera 

vad det är som sorteras bort. Man säger upprepade gånger att det som sorteras bort är nöjen 

och tidsfördriv men dessa är svåra att definiera och kvällstidningar tycks ligga i gränslandet. 

Det som är omoraliskt sorteras även det bort av bröderna men de lyckas inte förmedla exakt 

vad som är omoraliskt. Pornografi nämns som ett exempel och den traditionella nöjesvärlden 

tycks även det vara en del av det omoraliska. Upprepade gånger i intervjun benämns 

massmedier och däribland kvällstidningsjournalistik som skräp
213

. Hillerdal tar även upp 

uttrycket media filth om det som förmedlas via exempelvis tv och radio.
214

 Skräp tycks vara 
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en ganska bred kategori och kan nog ses som en samlingsbeteckning för det som är nöje, 

tidsfördriv, omoraliskt eller helt enkelt skadligt ut brödernas synvinkel. 

 En grupp som tagit in en ny teknik som de kanske har varit tvungna att anpassa på något 

sätt skapas också ett visst språkbruk som anger hur de ska använda och se på tekniken.
215

 

Detta gäller även Plymouthbröderna och vissa uttryck är återkommande i samtal med dem om 

samtida teknik, både sådan som de accepterat och inte. Framförallt är genom att beskriva 

teknik som kontrollerad respektive okontrollerad som de motiverar det förhållningssätt de har 

till den. Tv är okontrollerat och därför använder bröderna den inte medan en dator kan vara 

kontrollerad och därför accepterad.
216

 Dessa står som de två polerna som avgör huruvida en 

teknik blir accepterad eller ej. Det finns ytterligare två poler som bidrar till detta nämligen 

nytta och nöje. Det som är till nytta är accepterat. Det kan användas i kommersiella syften och 

till att betala räkningar och är då nyttigt vilket i kombination med kontrollerat innebär att det 

också är accepterat. Nöje däremot är inte nytta utan motsatsen. Nöje är dels ett tidsfördriv och 

dels någonting som vänder blicken bort från Gud. Med nöje menas här benämningen i dess 

traditionella mening med film, musik etc. Nöje som att ha roligt är inte vad som avses och NN 

betonar i sitt skriftliga svar att bröderna finner många nöjen i livet men att de vänder sig bort 

från det som traditionellt klassificeras som nöje.
217

 Detta språkbruk dikterar amvändningen av 

teknik och blir till huvudregler för hur man ska förhålla sig till tekniska innovationer.
218

  

 Det tycks inte finnas några officiella kriterier för hur bröderna ska förhålla sig till 

modern teknik och det är inte klart ens hur länge datorer har varit en accepterad typ av teknik. 

Därmed tycks de enda kriterierna vara graden av kontrollerbarhet och nytta samt avsaknad av 

skadliga influenser.  
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5. Diskussion 

Plymouthbrödernas förhållande till modern medie- och kommunikationsteknik är ett ämne 

som varit tämligen outforskat, även om forskningen ofta noterat att de inte använder sig av 

TV eller radio. Detta är något som kan ge intrycket att bröderna har en avog inställning till 

tekniska innovationer och att de använder dessa i mycket liten utsträckning. Bröderna har 

många gånger haft en något avvaktande hållning till samtida teknik men samtidigt använder 

bröderna numera sig av teknik i stor utsträckning. Mobiltelefoner, internet och datorer är alla 

accepterade typer av teknik. På företagen finns möjlighet till videokonferens, den egna skolan 

har enligt utsago fler datorer och mer avancerad teknisk utrustning än de kommunala och om 

gudstjänstbesökarna är många kan man använda sig av skärmar för att alla ska kunna följa 

med.
219

 

 Bröderna accepterar dock inte tekniken utan förbehåll. I samband med att bröderna 

anammar en ny teknik utförs en förhandlingsprocess med tekniken. Med rörelsens lära och 

grundprinciper i åtanke utvärderas tekniken och man bedömer huruvida den behöver 

modifieras eller om dess användningsområden behöver begränsas. Även hur rörelsen 

historiskt sett har förhållit sig till modern teknik har betydelse för utgången av 

förhandlingsprocessen. Det sätt att se på teknik bröderna har med sig från sin historiska 

bakgrund handlar om att bröderna hela tiden följt med i utvecklingen och hela tiden tagit till 

sig nya saker vars funktioner de sett som fördelaktiga vilket är något som reflekteras i ett citat 

från M1. Detta är brödernas egen syn på deras historiska tradition. Allteftersom teknikens 

närvaro i samhället blivit större har också bröderna kommit att anpassa sig till det i enlighet 

med deras lära.
220

 De vill dock inte så noga specificera när man anammade datorer. Mycket 

tyder på att detta skedde senare än vad som kanske överensstämmer med brödernas bild om 

ett samfund som följer med i utvecklingen. 

 Vad går då gränsen mellan vad som är acceptabelt och inte? För detta finns en för 

gruppen gemensam ram av kriterier som inkluderar ett språkbruk som man använder för att 

förklara sin inställning till teknik. Huvudsakligen handlar det om hur pass kontrollerad en typ 

av teknik är och hur pass nyttig den är. Den teknik bröderna använder sig av måste ha ett 

tydligt användningsområde som bröderna bedömer är av nytta. Vad som är av nytta definieras 

i den utsträckning det går genom motsatsen, det som inte är nytta utan enbart till nöje eller är 

tidsfördriv. Nytta beskrivs som det som är till gagn för företaget eller användbart i vardagen 

så som möjligheten att betala räkningar via internet. Att kunna kommunicera med varandra 
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via telefon och e-mail bedöms också vara till nytta. Men även om en teknik kan vara till nytta 

är det viktigt att bedöma hur pass kontrollerad den är. tv och radio är, även om bröderna kan 

se nyttigheter med dessa, inte accepterade eftersom de är okontrollerade. Med detta menas att 

den som brukar dessa tekniktyper inte helt och fullt har kontroll över vilket innehåll som 

förmedlas genom dessa. Det innehåll som är oönskat är som tidigare nämnts nöje men även 

sådant som kan anses vara omoraliskt. Eftersom bröderna befarar att tv och radio dels skulle 

vara för mycket av ett nöje eller ett tidsfördriv samt att man inte kan kontrollera dessas 

innehåll har man valt bort dessa företeelser. Internet har blivit accepterat men har filtrerats 

som ett resultat av förhandlingsprocessen. Därmed sorteras de sidor och funktioner bort som 

är nöje, tidsfördriv och omoraliska. Det samma gäller för datorer generellt och mobiltelefoner. 

Man kan säga att det i stora drag handlar om vilken typ av brukare en teknik har, en aktiv eller 

en passiv sådan. Den som brukar radio och tv är i huvudsak passiv. Brukare sätter på radion 

eller tv:n och ”utsätts” för det innehåll som strömmar ut ur dessa. Vad gäller datorer och 

internet är brukaren betydligt mer aktiv. Brukaren bestämmer vilka sidor och funktioner som 

ska användas och har därmed en större kontroll över vad han/hon tar del av. 

 Plymouthbröderna är inte en grupp som vill bekämpa eller helt ta avstånd från det 

moderna. Istället vill de följa med i utvecklingen och anamma det nya i den utsträckning deras 

lära tillåter. Anpassningen till det nya sker dock med viss fördröjning eftersom de ofta har en 

avvaktande hållning till en teknik innan den bli antingen acceptera, modifierad eller förkastad. 

Även om det kan ligga nära till hands att jämföra bröderna med Amish och hutteriter som 

Inger Karlsson gjort
221

, har bröderna till skillnad från dessa valt att leva i samhället och 

samtiden. Avskildhet är en viktig grundprincip som påverkar brödernas förhållande till teknik. 

Bröderna vill leva avskilt från delar av samhället som vänder bort blicken från Gud så som 

traditionella nöjen samt sådant de anser vara omoraliskt och skadligt. Det är av denna 

anledning det är viktigt att tekniken är kontrollerad. Att leva i samhället och samtidigt leva 

avskiljd från delar av det är en balansgång som bröderna måste bemästra. Detta spelar en 

central roll i Brödernas förhållande till modern teknik. 

 Anledningen till att brödernas förhållande till teknik är som det är har just med denna 

balansgång mellan avskildhet och delaktighet i samhället att göra. För att vara delaktig i 

samhället och kunna ta del av viktig samhällsinformation krävs att du har tillgång till vissa 

informationskanaler. Länge nöjde sig bröderna med dagstidningar men då bröderna även var 

tvungna att hålla fast vid sin position i näringslivet blev datorer och mobiltelefoner en 
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nödvändighet. För hålla sig ajour med samhällsutvecklingen och fortsätta vara en del av det 

moderna samhället har bröderna anpassat sig till och anammat tekniken så långt det går. Men 

deras lära om att leva avskiljt från det som anses vara ont gör att det inte kan ta till sig 

tekniken fullt ut. Även om bröderna har valt bort saker som tv, radio och stereo i sina hem är 

detta likväl företeelser som de träffar på i det offentliga rummet. Att dessa saker finns där när 

de är ute och handlar eller liknande är inte något de ser som ett problem. Många av de 

företeelser man tar avstånd från som exempelvis samtida musik anses vara accepterat som en 

del i undervisning eftersom det då är i undervisningssyfte.
222

 

 Plymouthbröderna är långt ifrån ensamma i sitt förhållningssätt till modern teknik. En 

grupp som har ett liknande förhållningssätt är ortodoxa och ultra-ortodoxa judar. Liksom de 

exklusiva Plymouthbröderna bedriver de ingen missionerande verksamhet på så sätt att de vill 

värva fler utomstående till sina församlingar då de ser sig som en exklusiv skara. Båda 

grupperna vill även leva i avskildhet från den övriga världen. Internet och datorer sågs till en 

början med skepsis av båda grupperna men allteftersom man såg att internet kunde underlätta 

avskildhet och företagsamhet började de judiska grupperna närma sig dessa typer av teknik 

enligt Campbell.
223

 Mycket talar för att bröderna av liknande orsaker valde att acceptera 

datorer och internet med vissa förbehåll. Företagsamhet är viktigt för bröderna. De driver 

många egna företag där en stor del av de anställda är bröder. Sannolikt såg ledande bröder att 

denna teknik skulle kunna underlätta för näringsidkare inom rörelsen. 

 En sak som slår mig i mötet med Plymouthbröderna och i läsning av deras texter är att 

de är väldigt måna om att framställa sig som gemene man. De betonar att de liksom alla andra 

tycker om att umgås med familjen, äta god mat eller vad det än må vara. De vet att de av 

många stämplas som konstiga och avvikande, en bild de inte håller med om och vill bestrida. 

Deras förhållande till ny teknik gör att de avviker något från mängden. Ett av de mest tydliga 

exemplen på detta är en del av ett svar från NN i den skriftliga intervjun där han avslutar med 

att poängtera att det inte är någonting ovanligt att ha psalmsång utan musik.
224

 

 Trots gruppens behov att betona sin vanlighet blir det också tydligt att de är de 

exklusiva bröderna med betoning på exklusiv. Även om de vill att fler ska finna Jesus och nå 

frälsning vill de inte att fler ska gå med i deras rörelse. På detta sätt skiljer de sig väldigt 

mycket från majoriteten av andra kristna rörelser. Campbell menar att anledning till att 

kristendomen alltsedan boktryckarkonstens uppkomst förhållit sig positiv till tekniska 
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innovationer har varit att man sett dessa som medel att sprida sitt budskap till fler och även få 

fler att ansluta sig till just deras rörelse.
225

 När Plymouthbröderna inte har en sådan ambition 

försvinner också ett stort användningsområde för kommunikationsteknik. Istället är det andra 

saker bröderna vill använda tekniken till. Saker som att underlätta globala kontakter och öka 

konkurrenskraften i näringslivet är användningsområdet som ligger närmare bröderna. Att det 

finns ett tydligt användningsområde det vill säga att tekniken är till nytta är av stor vikt för 

dem. Traditionella nöjen och tidsfördriv hör till den del av världen man vill leva avskild från. 

 Gruppintervjun som genomförts förmedlar inte bara information om hur gruppen ser på 

teknik och gränsdragning kring teknik. Det handlar också om roller, kunskap, positioner och 

makt. Under intervjun är M1 och M3 de personer som har mest talartid. Det kan ha att göra 

med att de har ledarpositioner och har en större inblick i gruppens lära, hur rörelsens friskola 

drivs osv. Även om avsaknaden av ledare, pastorer etc. varit centralt går det inte att komma 

ifrån att M1 både av mig och av de andra i gruppen uppfattas som en ledare. Han pratar mest 

och avbryter, även om det är oavsiktligt, andra för att föra fram sitt eget resonemang. Ett 

flertal tillfälle kollar de andra deltagarna av med honom att det de sagt stämmer överens med 

gruppens officiella lära. Han medger även att han och några till har tillgång till tv-kanalernas 

programutbud på internet.
226

 Olika personer inom rörelsen kommer i kontakt med olika typer 

av teknik beroende på deras roller och positioner i livet och som ledare har M1 tillgång till en 

teknisk funktion som de andra inte har tillgång till. Det är sannolikt heller inte någon 

tillfällighet att K1 tar upp aspekter kring föräldraskap och barn. Som mor är det hon som ser 

att teknik och musik har del i barnens skolgång och det är kanske även hon som handlar med 

barnen och bevittnar deras möte med den teknik som finns där. På samma sätt har de yngre 

mötesdeltagarna erfarenhet av tekniken i skolan eftersom det är det som varit deras vardag. 

Kanske är det även fullt naturligt att de inte har lika mycket att säga om lärosatser eftersom de 

inte har samma kunskap inom detta område som de äldre. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
225

 Campbell s. 156 
226

 Gruppintervju 2011-10-31 



57 
 

6. Sammanfattning 

Plymouthbröderna, de exklusiva bröderna eller kort och gått bröderna, är en rörelse grundad 

av John Nelson Darby på Irland under 1820-talet. Några utmärkande drag för rörelsen är 

avsaknad av pastorer eller präster, avskildhet med brödsbrytelse (nattvard) som en viktig icke-

sakramental handling, vilket också ligger till grund för brödernas förbud mot att inta måltider 

i utomståendes närvaro. På grund av inre stridigheter kom rörelsen att splittras och bli till två 

grenar: en öppen och en mer sluten eller exklusiv. Det är den exklusiva grenen som oftast 

avses när man talar om Plymouthbröderna. Till Sverige kom rörelsen i slutet av 1800-talet 

och rörelsen har i Sverige 350-400 medlemmar och ca 45 000 internationellt. 

 Bröderna har genom året haft ett komplext och något avvaktande förhållande till 

samtida teknik. Tv och radio är företeelser som de tagit avstånd från. På senare år har 

bröderna börjat använda mobiltelefoner och datorer med mera. Exakt när är oklart men 

bröderna menar att de avser att leva i nuet och de anpassat sig till tekniken allteftersom den tar 

allt större plats i samhället. Deras vilja att leva i avskildhet härrörs från synen på världen 

utanför rörelsen som en plats där Satan har stor makt och försöker förleda personer från Gud. 

Av den anledningen försöker bröderna att leva avskilt och av samma anledning tar man 

avstånd från radio och tv eftersom det som förmedlas via dessa är saker som kan vända 

blicken från Gud och vara potentiellt skadligt. Sådant som traditionellt klassificeras som 

nöjen så som bio, teater och musik liksom tidsfördriv och sådant som är omoraliskt tar 

bröderna avstånd ifrån. Anledningen till att datorer och mobiltelefoner numera brukas av 

bröderna har att göra med att dessa inte på samma sett som tv och radio förmedlar sådant som 

de betecknar som ”skräp”. Med dator och mobiltelefon väljer användaren själv vad den vill 

använda den till och sådant som är dåligt kan filtreras bort, vilket bröderna också gör som ett 

resultat av en så kallad förhandlingsprocess med tekniken. Radio och tv ses som 

okontrollerade på så sätt att den som brukar den inte kan kontrollera vad som förmedlas via 

dessa. 

 Att bröderna lever avskilt innebär inte att de är isolerade eller för den delen att de är fast 

i en svunnen tid. De betonar att de lever i samhäller och i nuet men avskilda från det de ser 

som ont. Att de typer av teknik de inte accepterar för eget bruk finns på offentliga platser ser 

de inte som ett problem. I sin trosutövning använder de till skillnad från många andra kristna 

samfund av mycket lite teknik med är inte främmande för att använda sig av kontrollerad 

sådan om det behövs. Bröderna skiljer sig också avsevärt från andra kristna samfund på så sätt 

att man inte har ambitionen att locka fler till sitt samfund. Istället nöjer man sig med att 

människor kommer till tro och får frälsning. Att nå ut med sitt budskap och missionera är 
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anledningen till att kristendomen traditionellt sett haft en mycket optimistisk hållning till ny 

teknik så som exempelvis tv och sett det som en kanal för att nå ut till potentiella medlemmar. 

Eftersom bröderna inte har det behovet har heller inte deras attityd till teknik sett ut på det 

sättet. Snarare har bröderna mer gemensamt med den judiska traditionen som inte heller 

missionerar och som också har en något elitistisk självbild och avvaktande hållning till 

tekniska innovationer. 

 Hela anledningen till att brödernas förhållande till samtida teknik ser ut som det gör är 

således att man vill leva i avskildhet men samtidigt leva i samhället och i nuet. Detta är en 

balansgång som oundvikligen innebär kompromisser. Trots att man enligt brödernas utsago 

vill leva i nuet finns information som tyder på att man länge ämnade undvika datoriseringen 

exempelvis var teknikens inflytande i undervisning en anledning till att bröderna startade egna 

skolor. Vad som sannolikt kom att bli avgörande var det faktum att bröderna driver många 

egna företag och att det blev allt svårare att driva dessa utan datorer. Lösningen blev att 

datorer och mobiltelefoner filtreras och att det inte finns tillgång till sådant som är skadligt. 
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Bilaga 

1. What is the Brethrens general view of modern technology? 

The Brethren have accepted, in recent years, modern technology and use it widely. 

 

2. Do the brethren have a strategy for determining whether a new type of technology is 

acceptable, not acceptable or needs to be modified? 

Technology itself is not wrong but we are always careful to prevent immoral, 

pornographic and morally-defiling material from being included in it. This sometimes 

means we discriminate between different types of technology, for instance TV. 

 

3. Where do the brethren draw the line between technology that is considered acceptable 

and the technology that is not?  

See above answer 

 

4. What qualities are required from a type of technology to be considered acceptable by 

the Brethren? 

See above answer 

 

5. How long have computers been considered an accepted type of technology? 

Computers have been used by brethren for a long time, there is no specific date that 

can be referred to. As technology increased, the Brethren adapted to it in accordance 

with their beliefs. 

 

6. What type of websites are accepted and not? 

The only websites we find unacceptable are those of immoral, pornographic and 

morally-defiling content. 

 

7. What types of technology below are accepted within the brethren? Please justify. 

Ipod 

Ipad 

Smart board 

Smartphone 

Television – not acceptable because of the uncontrollable content that we would find morally 

defiling. 

Radio  - as above 

Computer 

GPS navigator 

Gaming console (such as Xbox, Playstation, Nintendo Wii)  

Stereo 

 

8. If I’m not misinformed you do not use any music in your meetings but you sing á 

cappella. How come? 
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The Brethren church follow the strict interpretation of the Bible which indicates that 

in the New Testament, only vocal singing was done. This is commonly held by many 

other small churches throughout the world. There is nothing unusual in this. 

 

9. I’ve also understood that members of the Brethren do not read fiction. How come? 

Not true. 

 

10. Is it true that members of the Brethren do not attend academic studies?  If yes, why? 

Not true. 

 

11. Are women allowed to attend education further than primary school/elementary 

school?  

Yes, of course.  

 

12. Why do the Brethren avoid what is typically categorized as entertainment? 

If you mean entertainment such as attending cinemas/theatres, then the reason is we 

generally don´t find it necessary, as we have many other forms of entertainment 

instead. Many people would not find it interesting to visit such places either but 

pursue other things for their entertainment, and the Brethren are no different. The 

Brethren are broad-minded and would enjoy a wide range of activities. 

  

 

Please excuse me if I’ve made any incorrect assumptions. I am just a curious person interested 

in your religious views and your stance on modern technology in particular, which is also the 

subject of my bachelor’s thesis. 

 


