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Abstract 
The aim of this study is to examine the Christian community called Plymouth Brethren 

and how they interpret religion in relation to their entrepreneurship and business 

practices. The community has a strong faith in God, uses the Bible as the guiding 

principle in everyday life, and also has the ambition to live together within the group in 

seclusion from the rest of society.  

Based on interviews with Plymouth Brethren in the county of Småland, the study 

describes how they perceive the relationship between the Christian faith and 

entrepreneurship and practice religion in the context of their family business. As the 

study illustrates the Christian faith is significantly motivating their enterprises of 

business and the Bible is their guiding principle even when it comes to how they should 

run their businesses. 
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1 Inledning 
I denna uppsats har jag låtit mitt personliga intresse för mindre religiösa samfund ta 

plats. Att utöka mina kunskaper om kristna religiösa samfund som människor i största 

allmänhet vet väldigt lite om, har alltid varit en drivkraft hos mig. När jag först fick upp 

ögonen för det kristna samfundet Plymouthbröderna hade jag aldrig hört talas om dem 

förut, vilket gjorde valet av uppsatsämne givet. Från då min nyfikenhet om samfundet 

väcktes, till det att jag fick kontakt med dem skulle visa sig bli en lång och utmanande 

resa.  

Det finns väldigt lite skrivet om Plymouthbröderna, men i den svenska litteratur som 

berör samfundet har jag lagt märke till att de karaktäriseras som att vara annorlunda, då 

de aktivt lever i avskildhet. Min uppfattning är att man syftar till en kollektiv avskildhet 

eller en kollektiv integritet inom samfundet. Plymouthbröderna själva förklarar läran om 

avskildhet att: ”det syftar till en moralisk åtskillnad mellan det som är rätt och orätt, 

mellan det som är rättfärdigt och orättfärdigt, och det som är gott och det som är ont.”
1
  

Samfundet menar att deras inställning grundar sig på ovillkorlig lydnad till den heliga 

skrift Bibeln.
2
  

Efter att ha läst en del om samfundet fick jag en uppfattning om att de är väldigt 

företagsamma och jag började fundera på om avskildheten råder även på det planet. 

Plymouthbröderna driver främst industriföretag och fokuserar framförallt på försäljning, 

lagerhållning, redovisning och marknadsföring. Med sina 400 medlemmar i Sverige 

driver de cirka 35 företag, stora som små.
3
 Driver de enbart företag med 

församlingsmedlemmar? Vad motiverar dem och spelar deras personliga tro någon roll 

för hur de driver företag?  Det är frågor som jag ämnar söka svar på i denna 

undersökning.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Jag har i denna uppsats valt att fokusera på Plymouthbrödernas företagsamhet eftersom 

jag i ett tidigt skede när jag gjorde research om samfundet, fick en uppfattning om att 

det inte finns något skrivet om det. Med tanke på att den svenska litteratur och de källor 

som jag har kommit i kontakt med poängterar Plymouthbrödernas integritet och 

avskildhet, gjorde det mig nyfiken att ta reda på om det även är ett tillstånd som råder 

inom företagsamheten. Syftet med denna uppsats är att skapa en större förståelse av det 

kristna samfundet Plymouthbröderna i Småland och deras entreprenörskap. Jag 

undersöker hur samfundet förhåller sig till det svenska samhället i relation till deras 

företagsamhet. Vidare undersöker jag om religion integrerar med företagsamhet och 

entreprenörskap.
4
 De tre frågeställningarna för denna undersökning lyder följande:  

 

Vad ligger till grund för Plymouthbrödernas företagsamhet?  

Hur förhåller sig Plymouthbröderna i Småland till det svenska samhället i relation till 

deras företagsamhet och entreprenörskap?  

Hur tolkar de religionens betydelse i relation till deras entreprenörskap och 

företagsamhet? 

                                                 
1
 Vi lever enligt vår tro: Levnadssätt bland ”the Exclusive Brethren” (även kallade Plymouthbröderna), 

Bröderna Kristen Gemenskap, 2008, s.2 
2
 Ibid. 

3
 Gruppintervju 2013-11-01 

4
 Begreppen företagsamhet och entreprenörskap förklaras i teorin, s. 8 
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1.2 Metod  

1.2.1 Val av metod  

Uppsatsen är en religionsantropologisk studie där jag har varit intresserad av att se hur 

levande människor i samtiden tolkar sin tradition. För att få svar på mina 

frågeställningar om Plymouthbröderna, valde jag att använda mig av en kvalitativ 

metod i form av gruppintervju. Jag genomförde en djupintervju med tre medlemmar ur 

Plymouthbröderna under ett och samma tillfälle. Jag fick även tillfälle att tala med en 

broder från samfundet på telefon. Gruppintervjun och telefonsamtalet utgör det 

empiriska materialet i denna undersökning, vilka förklaras närmre i nästkommande 

kapitel. 

När man arbetar med kvalitativa metoder innebär de att man fokuserar på att fördjupa 

sig i något specifikt. Genom kvalitativa metoder studerar man det specifika genom att se 

till helheten, vilket man gör genom att studera alla delar inom den miljö man har valt att 

specificera sig på. 
5
 Jag ansåg att intervjuer skulle vara det mest gynnsamma sättet att 

studera samfundet på djupet för att skapa en helhet. Enligt min mening var intervjuer 

det mest lämpade alternativet för att få svar på frågor om samfundets företagsamhet. 

Inom kvalitativ metod bygger man ofta upp en nära relation med de människor eller den 

miljö man ska studera. 
6
 Det anser jag har varit extra viktigt i denna uppsats då jag har 

studerat ett samfund som är relativt reserverat från det svenska samhället.
7
  

Att bygga upp ett förtroende hos informanterna har också varit av relevans för att 

lyckas genomföra intervjuer och nå samfundet på djupet. På så vis är idealet när en 

arbetar med kvalitativ metod att ha en långvarig kontakt med studieobjektet,
8
 vilket inte 

har varit fallet i denna uppsats. Givetvis har jag haft som intention att skapa de bästa 

förutsättningar för att nå samfundet och studera deras företagsamhet genomgående. 

Möjligheten till det har dock varit knapp återigen med tanke på att samfundet är måna 

om sin integritet.
9
 Det var jag medveten om redan innan jag bestämde mig för att jag 

skulle genomföra intervjuer, och det är en ståndpunkt inom samfundet som jag 

respekterar.  

1.2.2 Tillvägagångssätt  

I inledningen av uppsatsprocessen hade jag en föraning om att det skulle kunna uppstå 

utmaningar vad gäller att nå bröderna, eller ens lyckas genomföra intervjuer med dem. 

Plymouthbröderna är ett samfund som har stor integritet och väljer aktivt att leva och 

verka i avskildhet.
10

 Vad gäller val av informanter kan denna process liknas vid 

snöbollsprincipen, vilken innebär att man kommer i kontakt med en informant som 

rekommenderar eller hänvisar till andra informanter som kan tänkas delta i intervjuer.
11

 

Jag började först med att söka igenom internet på kontaktuppgifter till bröderna i orten 

Smålandsstenar. Jag hade som intention att använda mig av Smålandsstenar som 

utgångspunkt, mycket på grund av att de har en av brödernas största församlingslokaler 

                                                 
5
 Repstad, Pål, Närhet och distans; Kvalitativa metoder i samhällskunskap, 4 [rev] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2007, s.15 
6
 Ibid. 

7
 Hillerdal, Gunnar, Plymouthbröderna; En annorlunda gren av kristenheten, Proprius, Stockholm, 2007, 

s.83 
8
 Repstad, 2007, s.16 

9
 Vi lever enligt vår tro, 2008, s.2 

10
 Nilsson, Christer, Sekternas sekt; De exklusiva Plymouthbröderna, Proprius förlag AB, Stockholm, 

1986, s.14 
11

 Repstad, 2007, s.61 
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etablerad där.
12

 I tre veckors tid kartlade jag informationen som finns tillgänglig på 

internet för att få kontaktuppgifter som kunde leda mig till samfundet, men detta var 

dock utan resultat.  

Nästa steg var att ringa till Svenska Kyrkan i Smålandsstenar, i hopp om att någon 

där skulle ha några som helst uppgifter att tillgå. Genom församlingsprästen fick jag 

kontaktuppgifter som slutligen ledde mig till ett företag i Smålandsstenar som drivs av 

bröder. Där fick jag kontakt med ägaren till företaget som gav mig mycket information 

om samfundet och deras företagsamhet.
13

 Han var villig att berätta om samfundet och 

svarade på frågor under telefonsamtalet. Jag föreslog att vi skulle träffas och jag frågade 

om en intervju skulle vara möjlig. Ägaren svarade vänligt att han inte var intresserad av 

att ställa upp på intervju, men lovade att han skulle prata med församlingsmedlemmarna 

i Smålandsstenar.  

En vecka senare ringde jag tillbaka och ägaren som jag tidigare talat med gav besked 

om att han inte hade funnit någon ur samfundet som ville delta i en intervju. Däremot 

gav han mig numret till sin svåger som tillhör brödernas församling i Ljungby. När jag 

ringde mannen visade det sig att han äger och driver ett företag tillsammans med sin 

bror och fru. Mannen var trevlig och tillmötesgående och vi bestämde att vi skulle 

genomföra en intervju. Jag frågade om han kunde se efter om det fanns någon mer i 

företaget eller i församlingen som skulle vilja delta i intervjun. Det visade sig att hans 

bror kunde tänka sig att vara med, och vi bestämde en dag då gruppintervjun skulle äga 

rum. Valet av metod och typ av intervju anpassades därför efter informanternas önskan 

och förutsättningar. 

Vidare skickade jag ett mejl till informanterna som innehöll en beskrivning av 

uppsatsen och vad fokus skulle tas på. Det gjorde jag för att informanterna skulle känna 

sig trygga i sitt beslut att delta i en intervju. Det är viktigt att man redan vid första 

kontakten med intervjupersonerna förklarar syftet med studien och sina intentioner.
14

 

Det hör även till de forskningsetiska principerna vilka förklaras mer genomgående 

nedan.
15

 Under gruppintervjun framkom det att bröderna har vid några tillfällen varit 

med om att journalister kontaktar dem och påstår vara någon annan. Vidare har 

samfundet på så sätt blivit utsatt för negativa skriverier i media.
16

  

1.2.3 Gruppintervjun och telefonsamtal  

Gruppintervjun genomfördes på brödernas företag i Ljungby en dag i november.
17

 När 

jag kom dit blev jag glatt överraskad då den ena mannen även hade med sig sin fru som 

gärna ville delta i intervjun. Eftersom jag hade problem med att få tag i intervjupersoner 

såg jag det som en fördel att ha ytterligare en person att intervju. Likaså var det till 

fördel att det var en kvinna eftersom de andra två informanterna var män.  

Vid gruppintervjuer kan intervjuaren bilda sig en uppfattning om hur människor 

resonerar med varandra i grupp, vilket kan vara en fördel.
18

  En annan fördel med 

gruppintervju som metod är att inhämtningen av information går snabbare i jämförelse 

med enskilda intervjuer. Intervjupersonerna förespråkar vanligtvis gruppintervju då den 

typen av metod uppfattas som intressant och givande. En nackdel i detta fall är att det 

                                                 
12

 Nilsson, 1986, s.21 
13

 Presenteras i resultatet s.26 
14

 Repstad, 2007, s.46f 
15

 Se kapitel; 1.2.5 De forskningsetiska principerna s.5 
16

 Gruppintervju 2013-11-01 
17

 Fredagen 2013-11-01 
18

 Eliasson, Annika, Kvantitativ metod från början, Upplaga 2:1, Studentlitteratur AB, Lund, 2010, s.25 
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kan förekomma beroendeförhållande sinsemellan deltagarna, det kan medföra att 

deltagarna inte kan uttrycka sina genuina åsikter.
 19

 

Jag inledde intervjun genom att poängtera de forskningsetiska principerna som jag 

förklarar i nästkommande kapitel.
20

 Jag förklarade även betryggande om tystnadsplikt 

och betonade framförallt att jag inte kommer ge ut några som helst uppgifter som kan 

identifiera informanterna, vilket är oerhört viktigt när en forskar.
21

 Som jag tidigare 

nämnt fick jag även tillstånd att spela in ljudet under intervjun. Jag förklarade att 

ljudinspelningen enbart skulle användas för min egen del. Sedan fortlöpte intervjun 

genom att jag ställde frågor som informanterna besvarade. Under intervjun uppstod ett 

samtal om vilken litteratur jag hade tänkt använda mig av. Jag svarade att jag var i ett 

tidigt skede i uppsatsprocessen och därför inte bestämt relevant litteratur ännu men att 

jag föredrar Gunnar Hillerdals bok: Plymouthbröderna: En annorlunda gren av 

kristenheten.
22

 Informanterna förklarade då att det enligt deras synvinkel både finns bra 

och mindre bra litteratur om samfundet. En av informanterna förklarade att det finns 

personer som har retat upp sig på samfundet som en gång tillhört deras gemenskap och 

som sedan inte skrivit så positivt om dem. Han menade på att många gånger är det de 

skriver inte ens sanningsenligt. Informanterna lyfte istället fram Plymouthbrödernas 

internationella hemsida som en bra källa.
23

 

 Intervjun varade i cirka 60 minuter och utgör det främsta underlaget i 

undersökningen. I resultat och analysfasen presenteras gruppintervjun och delar av 

transkriberingen. Jag har varit uppmärksam på att informanterna under intervjun kan ha 

besvarat frågorna utefter den osynliga publiken. Begreppet om den osynliga publiken 

syftar till att informanterna eventuellt besvarar frågorna på ett visst sätt, då de är 

medvetna om att andra ska ta del av intervjun genom att läsa uppsatsen.
24

  

Som jag nämner i föregående kapitel om tillvägagångssätt, kom jag i kontakt med en 

broder i Smålandsstenar som äger och driver ett eget företag.
25

 Han var den första 

personen som jag fick kontakt med inom samfundet. Han var även den som gav mig 

kontaktuppgifter till en av informanterna som deltog i gruppintervjun. Som jag tidigare 

beskriver var han inte intresserad av att träffas eller delta i en intervju. Däremot var han 

mycket trevlig och öppen om företagsamheten inom Plymouthbröderna, men framförallt 

om sitt egna företag. Han var tydlig med att det inte var några problem för mig att 

använda mig av hans utsagor i uppsatsen. Samtalet som varade i cirka 20 minuter 

presenteras därför i resultatet, eftersom jag anser att det är av relevans för uppsatsen.  

1.2.4 Intervjuguide och transkribering  

Eftersom studien grundas på en semistrukturerad intervju så förbereddes en 

intervjuguide.
26

 Intervjuguiden innefattar vanligtvis ett antal frågor som används som 

stöd för intervjun. Tanken är att man inte ska följa intervjuguidens frågor följdriktigt, 

utan lämna utrymme för spontana frågor. Intervjuguiden motsätter därför att intervjun 

blir strikt och stel, där av semistrukturerad.
27

 Min intervjuguide innefattar runt ett 

                                                 
19

 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten; Om kunskapsproduktion i samhällsvetenskaperna, 

Studentlitteratur AB, Lund, 2012, s.184 
20

 1.2.5 De forskningsetiska principerna s.5 
21

 Repstad, 2007, s.47 
22

 Förklaring se s. 6 i uppsatsen  
23

 Gruppintervju 2013-11-01 & http://www.plymouthbrethrenchristianchurch.org/ 
24

 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.) Etnologiskt fältarbete, Studentlitteratur, 2011 
25

 Torsdagen 2013-10-10 
26

 Andersen, 2012, s.183 & Se bilaga: Intervjuguide, s.38 
27

Repstad, 2007, s.86 & Eliasson, 2010, s.26 

http://www.plymouthbrethrenchristianchurch.org/
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trettiotal frågor och tanken med intervjuguiden var att jag skulle komma väl förberedd 

och ge en viss struktur på intervjun. Frågorna var utformade på ett sätt som tillät 

informanterna att diskutera och reflektera fritt. Förekommer det mer snäva frågor leder 

det vanligtvis till att informanterna besvarar frågorna kortfattat. Det kan påverka 

resultatet i en mindre positiv riktning, vilket inte är önskvärt hos en forskare.
28

 

Jag valde även att dela upp frågorna i tre övergripande teman, vilket kan skapa större 

förutsättningar för att samtalet under intervjun blir relevant.
29

 Första temat berörde 

frågor om intervjupersonerna och allmänna frågor om samfundet Plymouthbröderna. 

Vidare handlade det andra temat om frågor som berör företagsamheten inom samfundet. 

Det tredje och sista temat innefattade frågor om religion i relation till företagsamhet och 

brödernas företagsamhet. För att informanterna skulle känna sig trygga och får en 

förförståelse för uppsatsens syften och upplägg, skickade jag intervjuguiden till dem två 

dagar innan intervjun ägde rum.  

Vad gäller gruppintervjun valde jag att spela in samtalet för att sedan kunna 

transkribera gruppintervjun. På så vis kunde jag koncentrera mig på informanterna och 

samtalet och lägga mindre fokus på att anteckna. Det är två bra anledningar till varför 

man ska spela in intervjun, likaså kan fokus tas på informanternas kroppsspråk vilket 

inte kommer med vid en ljudinspelning. Det är värdefullt att ha intervjun nedtecknad 

ordagrant då det underlättar för reslutat - och analysfasen.
30

 Transkribera är även 

värdefullt eftersom man omöjligt kan komma ihåg allt som sägs under en intervju.
31

 Jag 

var noggrann med att tala om att inspelningen enbart skulle vara för undersökningens 

analysprocess. Likaså att ljudinspelningen skulle raderas efter arbetsprocessen, vilket är 

viktigt att poängtera och även ett löfte att hålla som forskare.
32

  

1.2.5 De forskningsetiska principerna  

När man genomför kvalitativa intervjuer är det viktigt att se till de forskningsetiska 

principerna, som innefattar bland annat krav om information, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. De följande kraven syftar framförallt till att forskaren informerar 

informanterna om syftet med uppsatsen, och likaså informanternas rättigheter. När man 

genomför kvalitativa intervjuer är det även viktigt att de som blir intervjuade är och 

förblir anonyma. De uppgifter som sedan samlas in får enbart användas i 

forskningssyfte och inte för andra ändamål.
33

  

I denna uppsats anser jag att det har varit särskilt viktigt med tanke på att 

Plymouthbröderna är måna om sin kollektiva integritet.
34

 Jag var redan i ett tidigt skede 

noggrann med att förmedla de forskningsetiska principerna och innebörden av dem. Jag 

förklarade för bröderna att intervjun skulle genomföras med största möjliga anonymitet. 

Jag ville att bröderna skulle känna sig trygga med att delta i en intervju och även vara 

trygga med att min uppsats handlar om dem och deras samfund.  

1.2.6 Urval och avgränsning  

Vad gäller urvalet av informanter går man som forskare alltid efter att välja personer 

som anses vara representativa och besitter relevant information för det som ska 

                                                 
28

 Repstad, 2007, s.86 
29

 Ibid. s. 87 
30

 Ibid. s.93 
31

 Andersen, 2012, s.206 
32

 Repstad, 2007, s.94 
33

 Ibid. s.90 
34

 Med kollektiv integritet syftar jag till att bröderna som samfund föredrar att leva i avskildhet, det är 

något större som går över den privata integriteten.   
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studeras.
35

 Studien styrs inte alltid av vetenskapliga skäl utan vanligtvis kan 

undersökningens riktning avgöras av ekonomiska eller en rad andra praktiska faktorer.
36

 

I denna studie avgjorde flera faktorer valet av informanter samt uppsatsen ämne och 

som jag tidigare nämnt avgjorde tillgängligheten valet av informanter. Även om jag har 

haft mindre valmöjlighet när det gäller informanter eftersom bröderna avgjorde vilka 

jag skulle komma i kontakt med, anser jag ändå att intervjupersonerna var lämpade för 

min studie. De tre informanterna från gruppintervjun är alla medlemmar i 

Plymouthbröderna och driver ett företag tillsammans. Likaså är det vanligtvis önskvärt i 

en kvalitativ studie att arbeta med färre intervjupersoner då man fokuserar på att 

genomföra djupare analyser.
37

  

Jag vill vara tydlig med och poängtera att jag hade som intention att intervjua fler 

från samfundet. Som jag tidigare har förklarat var det dock inte möjligt eftersom jag inte 

lyckades få tag på fler som ville delta i min undersökning. Eftersom det finns lite skrivet 

om samfundet och eftersom jag inte funnit någon litteratur som berör 

Plymouthbrödernas företagsamhet, anser jag att min inhämtade empiri och analys 

skapar större förståelse av samfundet. Därför anser jag även att det var relevant att göra 

en undersökning utifrån de tre intervjupersonernas utsagor och telefonsamtalet med 

ytterligare en broder. Likaså vad gäller den analyserade empirin förklaras främst 

intervjupersonernas religiösa föreställningar och deras företagsamhet. Det har jag sedan 

försökt sätta in i ett större sammanhang för att skapa en större förståelse om samfundets 

företagsamhet, främst med utgångspunkt i Småland där de flesta bröder är bosatta och 

verksamma.  

Som jag avslutningsvis i detta stycke kommer förklara så har samfundets 

församlingar nära relationer med varandra och därför har jag gjort en bedömning att 

intervjupersonernas utsagor är relevanta att lyfta fram för att förklara hur samfundets 

företagsamhet och entreprenörskap kan bedrivas. Vid ett större fältarbete som innefattar 

längre tid hade man med stor sannolikhet kunnat bygga upp en bättre relation med 

samfundet och på så sätt intressera fler Plymouthbröder till att delta i denna typ av 

undersökning.  

Vad gäller informanten från Smålandsstenar som jag talade med på telefon, var även 

han representativ för studien. Han är medlem i samfundet och driver ett företag, vilket 

utgör grunden i uppsatsen. Även om samtalet inte kan räknas som en intervju 

presenteras det i resultatet. Det bör även poängteras att jag under det första stadiet av 

uppsatsen då jag sökte kontakt med Plymouthbröderna hänvisades till manliga bröder, 

vilket kan vara av intresse för att skapa sig större förståelse om samfundet.  

Vad gäller avgränsning har jag haft en större tyngd på just Ljungby, eftersom de tre 

intervjupersonerna lever och verkar i församlingen där. Dock anser jag att de är 

representativa för samtliga Plymouthbröder i Småland, eftersom de har nära relationer 

med varandra.
38

 De närbelägna församlingarna träffas regelbundet för bibelläsning och 

för gemenskapens skull. Samfundet arbetar aktivt för att bevara gemenskapen inte bara 

mellan församlingarna i Småland, utan även i Sverige och världen över.
39

  

1.3 Material 
Det huvudsakliga empiriska materialet i uppsatsen grundar sig dels på inhämtat material 

om samfundet genom den kvalitativa metoden i form av gruppintervju. Likaså har jag 

                                                 
35
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36
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37
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använt och behandlat telefonsamtalet som genomfördes med en medlem ur samfundet. 

Det empiriska materialet utgör givetvis den huvudsakliga informationskällan och har 

varit viktigt i denna uppsats eftersom litteraturen om Plymouthbröderna inte behandlar 

brödernas företagsamhet.  

Vidare har jag skapat större förståelse om Plymouthbröderna genom litterära verk, 

vetenskapliga artiklar och skrifter. Gunnar Hillerdals bok Plymouthbröderna; En 

annorlunda gren av kristenheten 2007 har fått större utrymme i uppsatsen. Det 

framkommer framförallt i den delen av uppsatsen där samfundets bakgrund 

presenteras.
40

 Anledningen till att jag föredrar Hillerdals bok är att han var bland de 

första att skriva om Plymouthbröderna i Sverige. Generellt finns det väldigt lite skrivet 

om Plymouthbröderna och de flesta böcker som finns om samfundet grundar sig på 

Hillerdals bok.  

Hans bok innehåller även information som inte går att finna någon annanstans 

eftersom han har haft en nära relation till samfundet under många år.
41

 Redan på 1950-

talet kom han i kontakt med Plymouthbröderna då han skrev en uppsats om dem, och 

byggde upp en relation med flertalet bröder i Småland. Den informationen har jag fått 

av Hillerdal själv, då jag träffade honom i ett tidigt skede i uppsatsprocessen.
42

 Enligt 

Hillerdal hjälpte han samfundet bland annat med att få igenom förslaget om att bygga en 

egen friskola. Skolan som heter Laboraskolan är en allmän friskola i Långaryd 

Småland, som beviljades tillstånd år 2007, samma år som skolan startades.
43

  

Vi lever enligt vår tro publicerad 2008, är en skrift som Plymouthbröderna eller 

Bröderna Kristen Gemenskap som de även kallar sig för, har skrivit. Skriften är en 

översättning av den engelska originalskriften Living our Beliefs. I skriften förklarar 

bröderna deras levnadssätt bland de exklusiva bröderna, som deras inriktning även 

kallas.
44

 Skriften berör samfundets tro och levnadssätt på flera nivåer. Dels förklarar de 

samfundets syn på samhället, utbildning och familjelivet samt deras avskildhet. Likaså 

uttrycker de läran om Kristus som en milstolpe inom samfundet och också hur de lever 

och verkar i samhället. Skriften är ett sätt för bröderna att med egna ord förklara 

samfundet och en förhoppning om att de som läser skriften ska bilda sig en fredlig 

uppfattning om Plymouthbröderna.
45

 Skriften har jag använt mig av för att bilda mig en 

uppfattning om hur samfundet själva presenterar sina trosuppfattningar.  

Christer Nilsson som för övrigt har varit medlem i samfundet Plymouthbröderna, har 

också studerat samfundet i boken Sekternas sekt från 1986. Boken behandlar 

Plymouthbrödernas historia från då de bildades på 1800-talet i England till den svenska 

historian. Nilsson beskriver även samfundets verksamhet i Sverige och delger även 

personliga erfarenheter från sin tid som medlem i samfundet.  

Vidare har jag även fått kunskaper om hur religion integreras med företagsamhet och 

entreprenörskap genom flera böcker, skrifter och artiklar som presenteras i 

nästkommande kapitel om tidigare forskning.  

                                                 
40

 Del 2: Plymouthbrödernas uppkomst och teologi, s.12 
41

 Hillerdal, 2007, s.16 
42

 Torsdagen 2013-10-24 träffade jag Gunnar Hillerdal i sitt hem i Växjö. Där tog ett långt och givande 

samtal vid med Hillerdal och hans fru, som även hon haft en relation till flera bröder i Småland. Under 

mötet som jag även valde att spela in framkom det att Hillerdal har hjälpt bröderna i flera juridiska frågor 
43

 Laboraskolan AB, 2013, http://www.laboraskolan.com/) (Hämtat 2013-12-17) 
44

 Vi lever enligt vår tro, 2008, s.2, Inriktningen förklaras på s. 12 i uppsatsen  
45

 Ibid. s.1 
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1.4 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som gjorts om samfundet 

Plymouthbröderna. Vidare presenteras tidigare forskning om fenomenet religion i 

relation till ekonomi och även på ett mer detaljerat plan, religion i relation till 

företagsamhet och entreprenörskap.  

1.4.1 Tidigare forskning; Plymouthbröderna 

Det finns som sagt inte särskilt mycken vetenskaplig litteratur om samfundet 

Plymouthbröderna, och detta beror antagligen på att de har lyckats bevara sin avskildhet 

och integritet relativt väl. Nedan presenteras vetenskaplig litteratur som jag har kommit 

i kontakt med och som jag har använt mig av för att skapa mig en större förståelse om 

samfundet. De vetenskapliga verken behandlar främst forskningen om samfundet i 

Sverige men även till viss del i världen. Eftersom samfundet har lyckats bevara en stor 

del av sin kollektiva integritet,
46

 har jag en uppfattning av att de är ett samfund som 

väldigt få känner till. Denna tidigare forskning är av relevans för den här 

undersökningen eftersom det skapar större förståelse om samfundet.  

Den bok som jag har använt mig mest utav är Gunnar Hillerdals bok 

Plymouthbröderna: En annorlunda gren av kristenheten som publicerades år 2007, som 

jag för övrigt benämner i föregående kapitel. Boken berör i stort sett allt om samfundet 

och är en källa som många andra vetenskapliga verk refererar till. Hillerdal är teolog 

och har för övrigt haft ett nära vänskapsband med flera Plymouthbröder i Småland och 

har därför information i sin bok som baseras på samtal och direktkontakt med 

samfundet.47 Hillerdal var även den som i Sverige först skrev om samfundet genom en 

licensavhandling från 1948, Studier i Plymouthbrödernas historia.  

Lars Östvall har skrivit en uppsats vid namn Öppenhet och slutenhet: en etnologisk 

studie av två trossamfund i Jönköpings län, utgiven år 1995. I uppsatsen gör han en 

jämförelse mellan de två samfunden Plymouthbröderna och Trosrörelsen. Där behandlar 

han bland annat samfundens tro, verksamhet och historiska bakgrund. 

Carter Grayson har skrivit Irish Millennialism: The Irish Prophetic Movement and 

the Origins of the Plymouth Brethren publicerad år 2001. Grayson ger detaljerad 

information från de allra första brödramötena på Irland då Plymouthbröderna ännu inte 

hade etablerats som samfund. Han lyfter fram intressant fakta och namnger flera 

personer som var med i de allra första mötena och kartlägger grunden till att samfundet 

bildades baserat på flera historiska källor. Han för även en diskussion om det material 

han har använt sig av och bedömer hur pålitliga de är. Grayson lyfter även fram några 

specifika kvinnor och deras roll i skapandet av samfundet, vilket skiljer sig åt från övrig 

litteratur om Plymouthbröderna som knappt nämner några kvinnor överhuvudtaget. Han 

förklarar även utförligt de spänningar som uppstod inom den allra första 

brödragemenskapen på Irland, som senare skulle leda till en stor splittring av 

samfundet.
48

   

A Historical Sketch of the Brethren Movement, 1985, har författats av Henry Allen 

Ironside som bland annat var teolog, lärare i bibelstudier och författare. Han beskriver 

framförallt Plymouthbrödernas historiska bakgrund och lyfter fram detaljrik 

information. Det ska vara osagt hur vetenskaplig boken är då jag får en uppfattning om 

att Ironside har präglats mycket av sin personliga kristna tro. Han förklarar även i 
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inledningen att han har försökt kartlägga hela sanningen om Plymouthbröderna och att 

han även under skrivprocessen varit i kontakt med flertalet bröder.
49

 

1.4.2 Tidigare forskning; Religion, entreprenörskap och företagsamhet  

Det är svårt att finna vetenskaplig litteratur som behandlar hur religion kan komma till 

uttryck inom företagsamhet och påverka människors entreprenörskap. I denna 

undersökning är den typen av litteratur av relevans eftersom Plymouthbröderna driver 

sina egna företag och motiveras i många situationer av sin kristna tro.
50

  

The Protestant Ethic And The Spirit Of Capitalism som är skriven av den tyske 

sociologen Max Weber, beskriver kapitalismen i Väst och på vilket sätt den blev 

gynnsam.
 
 Han menar att det som framförallt skiljer kapitalismen i Väst från 

kapitalismen i andra delar av världen är att den har influerats av någon typ av religiös 

etik. I boken lyfts protestantismen fram som en faktor till att kapitalismen blev så 

gynnsam i Väst. Han menar att de asketiska protestantiska inriktningarna så som 

kalvinismen, puritanismen och pietismen har bidragit till en viss arbetsmoral och en 

kapitalistisk anda. Den kapitalistiska andan ryms i en arbetsmoral som enligt Weber 

framförallt handlar om en rationell kapitalism. Denna rationella kapitalism 

kännetecknas av att man är ärlig, punktlig, sparsam och medveten om sin verksamhet. 

Boken är skriven i början av 1900-talet och kom ut år 1930, vilket jag har haft i 

beaktning när jag har läst och analyserat bokens innehåll.
51

 

Rodney Wilson har skrivit boken Economics, ethics and religion: Jewish, Christian, 

and Muslim: Economic thought, där han redogör för sambandet mellan religion och 

ekonomi. Han studerar ekonomi, etik och religion inom de tre religionerna judendom, 

kristendom och islam och analyserar framförallt religionernas heliga skrifter. Wilson 

kartlägger även de likheter och skillnader som finns hos de tre religionerna gällande hur 

religion och etik kommer till uttryck inom företagande och ekonomi.
52

   

The creation of wealth 1984 är skriven av Biran Griffiths. Griffiths lyfter fram den 

kristna ekonomiska människan och dennes moral. Han menar att den kristna moralen är 

gynnsam inom den ekonomiska sfären och inom företagsamhet. Framförallt är det 

egenskaper som att vara hjälpsam, ärlig och aktivt arbeta för gemenskapen, som 

utmärker den kristna ekonomiska människan.
53

  

Religion and entrepreneurship in New Zealand, publicerad 2007, är en vetenskaplig 

artikel som är skriven av Peter Caswell och Deborah Roland. I artikeln behandlar de 

sambanden mellan religion, företagsamhet och entreprenörskap. De lyfter fram hur 

religion kan komma till uttryck inom företagsamhet och hur religion kan ligga till grund 

för hur entreprenörskap kommer till uttryck.
54

  

Donovan A. McFarlane har skrivit och låtit publicera artikeln Religion and Business: 

Identifying Relationship Gaps and Influences 2011.  I artikeln diskuteras relationen 

mellan religion, företagsamhet och entreprenörskap och hur det kan komma i uttryck. 
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Framförallt diskuterar han hur personliga värderingar, etisk ideologi och människans 

moral kan relateras till sådant som har med företagande och göra.
55

  

1.5 Teori  
I detta kapitel presenteras de teorier som jag anser är relevanta för att skapa förståelse 

för undersökningen. Teorierna förklarar sambandet mellan religion, företagsamhet samt 

entreprenörskap och är viktiga för att ge mening till undersökningens resultat och för 

kontextualisering. Kapitlet inleds genom en kort förklaring av Max Webers teori, om 

hur kapitalismen i Väst har påverkats av en arbetsmoral som går att finna inom 

protestantismen. Detta kan utgöra ett ramverk för undersökningens syfte om hur 

religion integreras med företagsamhet eftersom det finns likheter med 

Plymouthbröderna som är ett kristet samfund. Trots att han är gammal i gardet kan han 

fruktbart användas för att ge undersökningen om ett samtida samfund ett sammanhang 

för förståelse om relationen religion och företagande. Vidare presenteras två mer 

ingående teorier om religion i förhållande till företagsamhet, som introduceras av Peter 

Caswell och Deborah Roland samt Donovan McFarlane. Kapitlet avslutas med en teori 

av Brian Griffiths om den kristna ekonomiska människan och dennes moral, för att 

påvisa likheterna med Plymouthbrödernas kristna moral som de anser är synonym med 

arbetsmoralen, vilket förklaras vidare i resultatet.  

I denna uppsats gör jag en distinktion mellan begreppen entreprenörskap och 

företagsamhet och använder mig av Roy Thurik och Sander Wennekers förklaring av de 

två begreppen.  

Thurik och Wennekers menar att företagsamhet och entreprenörskap är begrepp som har 

mycket gemensamt men de är inte synonyma. De menar även att det ena inte utesluter 

det andra, utan är två fenomen som är beroende av varandra. 

Entreprenörskap syftar till att skapa möjligheter och lyckosamma förändringar inom 

företag, stora som små.  Företagsamhet och företag fokuserar mer på resurser och kan 

ses som ett fordon för entreprenörer att ta fram nya produkter. Likaså skapar 

företagsamheten förutsättningar för entreprenörer att inte enbart skapa nya produkter, 

utan även lyckas med gynnsamma förändringar inom företagen.
56

 Det leder i sin tur till 

fler arbetstillfällen men också ekonomisk och social stabilitet.
57

 

Entreprenörskapet i sin tur utmanar företagen att lyftas i en positiv och utvecklande 

anda. I korta drag kan man se det som att företagsamheten och företagen skapar 

förutsättningar för entreprenörerna att utveckla nya idéer och produkter. 

Entreprenörskapet leder i sin tur till att företagen lyfter i positiv riktning.
58

  

För att återgå till teorierna menar Max Weber att det finns ett tydligt samband mellan 

religion och företagsamhet och kapitalism. För att visa och förklara denna koppling 

väljer han att lyfta fram Västvärlden, som han menar är unikt vad gäller kapitalismens 

framgång. Han klargör tydligt att kapitalism inte handlar om girighet för egen personlig 

vinning, utan en strävan efter vinst som kan nås genom kontinuerlig rationellt 

företagande. Det rationella företagandet kännetecknas av att man skapar möjligheter till 

utbyten, vilket tar en mer fredlig strävan till vinst.
59
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Det som framförallt skiljer den västerländska kulturens kapitalism åt från andra 

kulturer, har och göra med att religiösa idéer har påverkat utvecklingen av en 

ekonomisk anda och ett ekonomsikt etos. I detta fall handlar det om en asketisk 

protestantism i Webers mening.
60

  Han fokuserar framförallt på kalvinismens och 

puritanernas arbetsmoral och hur de har påverkat kapitalismens framgång i Västvärlden. 

De protestantiska inriktningarna så som kalvinism, puritanism, pietism och metodism 

innefattar alla den typen av kapitalism med inslag av asketsikt uppträdande, med 

hänvisning till en rationell verksamhet som i grund och botten genomsyras av en tro på 

Gud.
61

 

När Weber ska förklara den kapitalistiska andan ”the Spirit of Capitalism” väljer han 

att utgå ifrån Benjamin Franklins syn på kapitalismen. Han menar att några av 

karaktärsdragen kännetecknas av sparsamhet, ärlighet och punklighet.
62

  

Weber försöker förklara på vilket sätt man når effektiv arbetskraft. Det handlar om 

att man utför arbetskraften som om det vore ett absolut självändamål, en kallelse. Detta 

kall kan inte vem som helst finna, utan det måste vara en uppfattning som ligger i 

människans natur. Kallelsen menar han är nödvändigt för kapitalismen och utgör 

grunden i konceptet arbetskraft. Weber menar också att man kan finna detta kall 

framförallt hos grupper som har en speciell religiös bakgrund.
 63

  

I den vetenskapliga artikeln Religion and Entrepreneurship in New Zealand år 2007 

förklarar Peter Caswell och Deborah Roland sambanden mellan religion, företagsamhet 

och entreprenörskap. De lyfter fram de tre teorier som Dodd och Seaman (1998) 

diskuterar, om hur religion integrerar med entreprenörskap. Enligt Dodd och Seaman 

finns det en stark koppling mellan religion och entreprenörskap, och religion kan 

genomsyra företagandet på alla plan. De menar att religion påverkar troende inte bara 

gällande beslutet att driva företag men också hur de ska driva sina företag och med 

vilka. Det första resonemanget handlar om hur religion kan fungera som ett 

meningsskapande system i samhället. Den andra teorin som de lyfter fram är Webers 

teori om hur protestantismen har påverkat en kapitalistisk arbetsmoral.  

Det tredje och sista resonemanget ska vi se lite närmare på.  Det handlar om hur den 

individuella tron gör att religion och entreprenörskap integrerar med varandra.  De 

menar att i detta fall spelar personens tro samt religion stor roll och likaså personliga 

nätverk. Framförallt är nätverket särskilt viktigt om man lever i ett samhälle där den 

individuella tron eller religionen man utövar anses vara av minoritet. Dodd och Seaman 

menar att nätverket dessutom stärker de normer och beteendemönster som rymmer inom 

minoriteten.
64

 Caswells och Rolands tankegångar om hur företagsamhet och 

entreprenörskap påverkas av företagarnas personliga tro, är av relevans för denna studie 

eftersom det kan förklara en del om Plymouthbrödernas sätt att driva företag.  

Precis som föregående författare diskuterar Donovan A. McFarlane om religion i 

relation till företagsamhet. Hans resonemang är relevanta för undersökningen eftersom 

de kan ge förklaringar på hur och varför Plymouthbrödernas tro påverkar deras 

företagsamhet. McFarlane menar att det är en vanlig föreställning att precis som kyrka-

stat kan separeras i ett samhälle, kan även religion separeras från företagsamhet. Det är 

nödvändigtvis inte fallet, religion kan enbart skiljas från företagsamheten om personen i 

fråga inte har någon religionsuppfattning eller religionstillhörighet. Han beskriver den 

nära relationen mellan religion och entreprenörskap likt två verk som vävs in i varandra 

                                                 
60

 Weber.1986, s.27 
61

 Ibid. s.153 
62

 Ibid. s.52 
63

 Ibid. s.62f 
64

 Caswell & Roland, 2007, s.165  



  
 

12 

och kan genomsyra både sinne och kropp hos människan. Företagsamheten ger därför 

uttryck för vem man är och är avgörande för ens personliga föreställningar om 

verkligheten. På så sätt kan man enligt McFarlane se religionen som en 

socialiseringsprocess då vi skapar förståelse för människor och världen i både formella 

och informella sammanhang, och även medvetet som omedvetet.
 65

 

McFarlane menar att den personliga tro och föreställning om Gud och världen, kan 

vara lika viktigt inom privatlivet som det är för motivationen till företagande. Religion 

innebär en djupgående sökning efter syftet med livet, vilken även innefattar 

företagsamheten.  Dessutom bidrar företagsamheten till strävan efter problemlösning 

inte bara för den enskilde individen utan även för kollektivet. McFarlane menar att 

affärsmän har tenderat att använda sig av religiösa handlingar så som meditation, bön 

och liknande i hopp om att lyckas med sin företagsamhet. Han talar om det som ett 

historiskt fenomen, att människor i det förflutna använde sig av dessa religiösa metoder, 

som även existerar i dagens tiderum.
 
Vidare menar McFarlane att framförallt 

småföretagare har ett behov av att vända sig till sin tro då det kan vara svårt att vara 

verksamma bland de större företagen.
 66

  

Brian Griffiths analyserar den kristna människan och dennes moral i förhållande till 

ekonomi och företagsamhet. Griffiths har skrivit boken i uppdrag av organisationen 

CABE, vars intentioner är att lära ut om den kristna moralen och hur den är passande 

inom företagsamhet,
67

 vilket är värt att ha i åtanke. Likaså tolkar han den kristna 

arbetsmoralen med referenser till Bibeln Det kan tänkas ligga till grund för hur Griffiths 

väljer att lyfta fram den kristna människans moral, det är därför rimligt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt när man läser texten. Delar av hans teori är dock relevanta för 

undersökningen eftersom den kristna moralen som han lyfter fram och analyserar, kan 

skapa större förståelse om Plymouthbrödernas företagsamhet och klargöra relationen 

mellan religion, företagsamhet och entreprenörskap hos samfundet. Plymouthbröderna 

och informanterna från gruppintervjun gör precis som Griffiths och hänvisar ofta till 

Bibeln då de ska förklara sin företagsamhet.
68

  

Griffiths menar att man kan se ett ideal hos den kristna människans ekonomiska liv 

som innefattar en grundtanken om ett samhälle där alla bidrar. Det handlar om en 

ömsesidig relation där den enskilda människan bär ett ansvar för gemenskapen, och vice 

versa.
69

 Griffiths har analyserat Jesus lära och förklarar att anledningen till att 

människan är driven och arbetar, grundar sig i att människan är skapad i Guds avbild. I 

Bibeln kan man hitta mycket som talar för att människan är en arbetande människa som 

avspeglas av Gud.
70

 Han menar att Jesus framförallt lärde ut att det inte är en synd med 

personligt ägandeskap.
71

  

Författaren menar att grunden i den kristna synen om arbete, utgörs av att människan 

har blivit utsedd till att hantera den fysiska världen. Det ligger ett privilegium i det, att 

få utföra en av Guds aktiviteter, nämligen att skapa en del av den fysiska världen. Det 

privilegiet innefattar ett stort ansvarstagande, att vara en del av Guds resurser på jorden. 

Det är denna kristna grundsyn om arbete som ligger till följd av det ekonomiska livet. 

På så vis har människan blivit uppmanad att kontrollera världens alla resurser i syfte åt 
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det gemensamma bästa, en uppmaning av Gud att ta hand om det på bästa sätt.
72

 Det 

handlar om att finna en god balans och samtidigt vara Gud trogen och leva efter hans 

regler i den värld han har skapat. Utmaningen handlar framförallt om att dela med sig av 

sitt välstånd till andra människor, vilket kan ses i perspektivet att man delar med sig till 

Gud.
 73

  Det förekommer egosim inom företagande men Griffiths menar att det sällan 

förekommer inom familjeföretag. Han menar att de ofta innefattar en moral där man 

bryr sig om vandra och är osjälviska.
74

  

 

2 Plymouthbrödernas uppkomst och teologi 
I detta kapitel presenteras information om Plymouthbröderna för att skapa en 

bakgrundsförståelse om samfundet, som är av relevans för studiens kontextualisering. 

Kapitlet är uppdelat i tre delar: Plymouthbrödernas historiska bakgrund, 

Plymouthbrödernas universella ledare genom tiderna samt Plymouthbrödernas leverne.  

2.1 Plymouthbrödernas historiska bakgrund  
Plymouthbröderna är ett kristet samfund som har sina rötter i England. För att förstå den 

kristna rörelsens uppkomst måste vi sätta oss in i hur det såg ut under tidigt 1800-tal i 

England. Kristendomen kännetecknades av splittringar och i det anglikanska England 

skedde omstridda debatter om vad som var den rätta läran inom Kristendomen. I 

samband med att Plymouthbröderna bildades under den här tiden, hade protestantiska 

influenser från bland annat puritanismen och kalvinismen börjat sprida sina läror, vilka 

stridde mot den anglikanska kyrkan.  De puritanska rörelserna och de kalvinistiska 

influenserna hade stark påverkan på Plymouthbröderna.
75

 

Den tidiga kristna grupp människor som senare skulle få namnet Plymouth 

Brethren
76

 träffades under sammankomster under tidigt 1800-tal för att utöva en kristen 

lära. Det var framförallt en man vid namn A. N Groves som började samla en grupp 

människor för utövandet av en kristen lära.
77

 Dessa sammankomster tillbringades dock 

på Irland som vid den tiden tillhörde England.
78

 Mindre folkgrupper började på spridda 

ställen i Dublin träffas hemma hos varandra för bibelläsning och brödbrytelse. De som 

samlades ansåg att det inte fanns något som legitimerade någon form av prästämbete för 

att läsa Guds ord, framförallt var det en tydlig ståndpunkt hos Groves.
79

 Bibeln kunde 

läsas av gemene man. En del av dem som deltog i bildandet av de tidiga bröderna ansåg 

med stor sannolikhet att det var mer demokratiskt att träffas utanför kyrkan, där alla fick 

möjlighet att läsa ur Bibeln. De var alla hängivna till den evangeliska läran och ägnade 

sig även åt psalmsång och böner.
80

 Till en början var de mindre folkgrupperna ovetande 

om varandra, trots deras relativt jämlika lära.  

Under den här tiden fanns flera personer med likande tankar och idéer även i 

England, däribland hos en ung engelsman vid namn John Nelson Darby som var 

utbildad präst. År 1832 blev han tillsammans med likasinnade kristna, inbjuden till en 
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sammankomst i staden Plymouth, belägen i södra England.
81

 På så vis fick samfundet 

benämningen ”Plymouthbröderna”, då det var under denna sammankomst som den allra 

första brödraförsamlingen bildades. Själva kallar de sig för enbart bröder.
82

 Vidare 

tilltog en snabb spridning av samfundet, till en början i stora delar av England med 

uppskattningsvis ett tusental medlemmar. Den snabba spridningen skedde mycket tack 

vare Darbys intresse för resande. Inte långt därefter spreds även samfundet till andra 

delar världen över så som till Tyskland, Holland och USA.
83

 Läran spreds även till 

Sverige som dock aldrig fick besök av Darby själv.
84

  

Plymouthbröderna kom först till Sverige på 1800-talet senare hälft.
85

 Vid den här 

tiden präglades Sverige av att svenska kyrkan förlorade lite av sin dominans, då flera 

nya kristna frikyrkor tog plats.
86

 Frikyrkligheten tog plats i Sverige under 1800-talet då 

det framförallt blev vanligare att flytta eller resa utomlands, men också av att strömmar 

till Sverige blev allt vanligare. Under den här tiden infördes även en del nya lagar som 

gav människor möjlighet att övergå till andra trossamfund, vilket tidigare inte var 

tillåtet. Kyrkoplikten upphävdes, det blev även tillåtet för andra än präster att predika 

och det var inte längre förbjudet att ha religiösa sammankomster på annan plats än i 

kyrkan.
87

  

Under 1870-talet var det en svensk man vid namn Samuel Hedman som skulle föra 

in brödernas trossamfund till Sverige. Han var vid den tiden en framgångsrik ingenjör 

från Göteborg som reste till London under 1800-talets mitt för att arbeta.
88

 Där träffade 

han sin blivande fru Susan Cronin, dotter till en Plymouthbroder.
89

 När Hedman år 1876 

kom tillbaka till Sverige från London tillsammans med sin fru Susan, började de sin 

mission och spred läran vidare. Hedman reste runt mycket i landet och besökte de 

Småländska skogarna på 1870-talet, och det var på så sätt Plymouthbröderna fick fäste i 

Sverige.
90

 Småland skulle senare bli det landskap där bröderna fick sitt starkaste fäste, 

och än idag finner vi den största andelen bröder där, främst i trakterna kring 

Smålandsstenar och Ljungby.
91

 

Hedman ägnade sig även åt litteraturmission då han gav ut flertalet tidsskrifter, där 

ibland en tidsskrift vid namn ”Lefwande Watten”. Dessa tidskrifter innehöll den 

grundläggande läran inom brödernas samfund, om Jesusdyrkan, brödsbrytelse och 

bibliska läror. När Hedman senare hastigt gick bort år 1880 av okänd anledning, 

fortsatte fru Susie att förmedla brödrarörelsens budskap. Susie kom även att spela en 

viktig roll för skapandet av brödernas egna psalmböcker då han sjöng och skrev flera av 

lovsångerna.
92

 

Det bör dock tilläggas att det var fler än Hedman som vid den här tiden spred 

Plymouthbrödernas lära i Sverige. Dels kom influenser från internationell mark, 

däribland William Reid som reste till Stockholm och vidare till ett antal andra platser i 
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på 1870-talet. Han var själv en broder från England och som reste till Sverige för att 

missionera, vilket han hade fått välsignelse av från självaste John N. Darby.
93

 

Evangelisterna, det vill säga de som tog sin an och spred läran vidare, var bland andra 

Samuel Stenvall i Ljungby, Johan Nilsson samt Gustaf Gustafsson i Smålandsstenar. De 

tog sig i ett tidigt skede an brödernas läror som Samuel Hedman missionerat ut genom 

sina resor till Småland. De såg till att läran tog fäste, framförallt genom att arrangera 

”möten” för brödrarörelsen.
94

 Samuel Hedmans goda vän Hilmer Kollén som dessutom 

själv var en av de tidiga bröderna, kan även ha varit en av dem som ordnade det första 

brödramötet i Stockholm, men det ska vara osagt.
95

 

Brödrarörelsen kännetecknades från början som en missionerande rörelse då de spred 

sin lära genom mission på flera ställen i Sverige. Brödernas missioner var de facto ett 

kännetecken som de länge stod för och också levde upp till. En vändning har dock 

tagits, man kan med säkerhet säga att bröderna snarare har tagit en motsatt position på 

senare tid, då de som sagt är påtagligt slutna.
96

 

2.2 Plymouthbrödernas universella ledare genom tiderna  
Plymouthbrödernas trossamfund har förändrats på olika sätt genom tiderna vad gäller 

deras sätt att leva och verka i samhället. Den främsta anledningen till att samfundet har 

genomgått olika förändringar beror på deras uppfattning om en universell ledare, som 

besitter en auktoritär roll och vars tolkning av Bibeln anses vara ofelbar. Det är ledaren 

som avgör hur samfundet ska tolka Bibeln.
97

 Trossamfundet har enbart en ledare åt 

gången. Ledaren anses vara utvald av Gud, och är inte framvald av medlemmarna. Den 

som känner sig andligt utvald av Gud till att bli ledare, träder fram och tar sig an det 

ansvaret. Det förekommer även ledare på nationell nivå i de länder där bröderna är 

etablerade som trossamfund, även de har andligt blivit utvalda och är på så vis 

auktoritativa. Ledarna på nationell nivå går dock inte att likställas med den universelle 

ledaren.
98

  

Det som framförallt är intressant att läsa om är hur samfundet har lyckats hålla fast 

vid de äldre anorna från den tid då brödragemenskapen bildades på 1800-talet. Under 

den första ledaren John N. Darbys tid, gick samfundet ofta under namnet ”darbyister”, 

en benämning de aldrig skulle förlika sig med.
99

 Darby var en bibeltrogen man som 

ansåg att vartenda ord i Bibeln var Guds egna ord, och han dyrkade även Jesus Kristus 

innerligt. Som ledare för samfundet hade Darby stort inflytande, vilket innebar att det 

som han ansåg och förespråkade kom även att vara brödernas övertygelse.
100

 Trots att 

Darby levde och verkade under tidigt 1800-tal är hans lära enligt Hillerdal centrala 

milstolpar inom samfundet än idag.
101

 Darby var förutom utbildad präst även jurist, 

läromästare i bibeltolkning, bibelöversättare och författare. Han kom att bli brödernas 

första ledare och en mycket framgångsrik sådan.  

Han skulle sedermera bli erkänd för en av de två förgreningarna av 

Plymouthbröderna vid namn ”Exclusive Brethren”.
102

 Trossamfundet förgrenades 
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nämligen på 1840-talet i två riktningar, som i folkmun blev benämnda som de ”slutna” 

respektive de ”öppna” bröderna. Denna splittring består än idag. De ”Open Brethren” 

tog en mer öppen hållning i förhållande till andra kristna grupper och den inriktningen 

finns inte i Sverige.
103

 De exklusiva bröderna är den förgrening som bröderna i Sverige 

går under och som har en mer sluten hållning, vilket förklaras nedan i nästkommande 

kapitel.
104

  

När Darby senare dog blev han ersatt av en ny ledare vid namn F.E Raven. Efter 

Raven blev sedan James Taylor den nye universella ledaren. Det var under hans tid som 

ledare som brödrarörelsen institutionaliserades och fick mer fasta former och mönster 

över hur bröderna skulle leva sina liv. Verksamheten blev nu mer likvärdig bland 

brödragemenskapen. Brödernas möten, brödbrytelse, bibelläsning och liknande 

verksamheter utfördes nu på ett likvärdigt sätt internationellt.
105

  

Under 1960-talet skulle sedan James Taylor Jr ta över som ledare och den här tiden 

kom därför att kallas för taylorismen. Han var son till tidigare ledare med samma för 

och efternamn och under hans tid som universell ledare kom trosamfundet att drabbas 

av den största schismen i dess historia. Taylor Jr införde nämligen regeln om ”separata 

bord”, som innebar att de skulle avstå från att äta tillsammans med icke-bröder, och är 

en regel som gäller än idag.
 106

 Den nya bestämmelsen ledde dock till att många valde 

att lämna trosamfundet, då de inte fann någon styrkan till den införda regeln i Bibeln.
107

 

Flera blev även uteslutna från samfundet när de ifrågasatte beslutet eftersom de inte 

ansågs vara tillräckligt trogna.
108

 Enligt Hillerdal ska brödraskaran i Sverige ha 

minimerats till hälften vid den här tiden. Dessutom införde Taylor Jr flera andra 

reformer vilket skärpte avskildheten. För många utomstående kom nu brödrarörelsen att 

framstås som annorlunda i och med att de valde att leva i större avskildhet från 

samhället. Avskildheten nådde här sin kulmen och för de exklusiva bröderna är det 

fortfarande ett rådande tillstånd.
109

 

   När James Harvey Symington tog vid som universell ledare på 1980-talet valde han 

att fortsätta förespråka avskildhet, vilket de exklusiva bröderna accepterade och fann sig 

i. Symington ska även ha uttalat sig om att bröderna är guds utvalda, ”The brethren are 

God´s choice.”
110

 

Den nästkommande ledaren var J.S Hales som var far till den nuvarande ledaren 

Bruce David  Hales som bor i Australien. Det finns uppfattningar om att den nye 

ledaren möjligtvis börjar gå med på en del förändring av brödrarörelsen, då de börjar bli 

mer öppna för samhället, politik och media. Kanske tvingas han att godta en sådan 

förändring när samhället bröderna lever och verkar i moderniseras och utvecklas. Det är 

under Hales tid som ledare som bröderna i Sverige ansökt om en egen friskola, vilket 

tillslut lyckades genomföras. Anledningen till privata skolor för brödernas barn är 

många, dels handlar det om att bröderna själva ska kunna kontrollera media – och 

teknikintaget. Dessutom menar Hillerdal att flera av barnen har under åren blivit 

mobbade av barn som inte tillhör samfundet. Bröderna i Sverige driver även frågor om 

att få starta egen äldreomsorg, begravningsplats och få utöva sina egna begravningar. 
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Förutom denna förändring håller Hales troget på de anor han blivit tilldelad som har 

vandrat från Darbys tid som ledare, att vara trogen Bibeln och dyrka Jesus Kristus.
111

  

2.3  Plymouthbrödernas leverne  
Som nämns i föregående kapitel är Plymouthbröderna med sina 44. 000 medlemmar ett 

bibeltroget samfund, som tror på Gud och treenigheten. Tron spelar därför en central 

roll i brödernas vardagliga liv. På Plymouthbrödernas officiella hemsida hänvisas 

samfundets bröder till John Nelson Darbys lära och hans översättning av Bibeln. 

Brödernas rättesnöre är Bibeln med en betoning på evangelierna om Jesus Kristus. En 

central ståndpunkt inom samfundet är väntan på Jesus då han ska komma till jordelivet 

och döma alla människor, levande som döda. Vid ankomsten ska han rädda de som varit 

honom trogen och de ska sedan leva tillsammans i evighet.
112

 

Vad gäller bröderna i Sverige som räknas till runt 400 i medlemstal, har de fem 

församlingar runt om i Sverige, etablerade i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, 

Ljungby och Smålandsstenar.
113

 Enligt bröderna själva förekommer det att de predikar 

ute på gator och torg, inte för att värva medlemmar utan istället för att få människor att 

vända sig till Jesus och se honom som frälsare.
114

 För övrigt är Plymouthbröderna som 

tidigare nämnt måna om sin avskildhet vilken de själva förklarar följande:  

 
Läran om avskildhet innebär att själar drar sig undan från det av Satan dominerade världssystemet, 

där synd och laglöshet råder, och finner Kristus tilldragande som Guds son, centrum i en annan 

värld.
115

  

 

Christer Nilsson som tidigare varit medlem i samfundet förklarar att en av 

anledningarna till att Plymouthbröderna gärna lever i isolering har att göra med att det i 

Bibeln står: ”Be not diversely yoked with unbelievers; for what participation [is there]  

between righteousness and lawlessness? or what fellowship of light with  

darkness.”
116

 Nilsson översätter stycket på följande vis: ”Varen icke på olika sätt 

sammanokade med icke troende, ty vad delaktighet är det mellan rättfärdighet och 

laglöshet? Eller vad gemenskap har ljus med mörker?”
117

 Vad gäller brödernas 

vardagliga liv innebär avskildheten att de inte går med i föreningar, som exempelvis 

idrottsföreningar eller fackföreningar.
118

  

Enligt Hillerdal ser många bröder avskildheten som ett slags andligt privilegium, då 

de anser sig själva vara guds människor på jorden. Det innebär att de ska ägna sig åt 

Jesus lära och treenigheten, vilket kan ses som en lydnadshandling. Bröderna tillbringar 

därför mycket av sin tid i samfundets församlingslokaler. Veckans alla dagar träffas 

bröderna för kristna aktiviteter så som psalmsång, bibelkunskaper och predikan. 

Söndagen som anses vara herrens dag, spenderas mestadels i församlingslokalen för att 

bland annat utföra herrens måltid det vill säga nattvarden och bibelläsning.
119

 De 

regelbundna träffarna stärker gemenskapen inom samfundet och sammansvetsar både 

                                                 
111

 Intervju med Hillerdal 2013-10-24 & Hillerdal, 2007, s.159ff 
112

 http://www.plymouthbrethrenchristianchurch.org/beliefs/what-we-believe/, (hämtat 2013-12-29) 
113

 Gruppintervju 2013-11-01 
114

 Vi lever enligt vår tro, 2008, s.2 
115

 Ibid. 
116

 http://www.plymouthbrethrenchristianchurch.org/wp-content/uploads/2013/07/JND_Bible.pdf, (2 Kor 

6:14) (Darbys Translation, (hämtat 2013-12-29) & Nilsson, 1986, s.14 
117

 Nilsson, 1986, s.14 
118

 Ibid. 
119

 Vi lever enligt vår tro, 2008, s.3 & Gruppintervju 2013-11-01 & Hillerdal, 2007, s.104f 

http://www.plymouthbrethrenchristianchurch.org/beliefs/what-we-believe/
http://www.plymouthbrethrenchristianchurch.org/wp-content/uploads/2013/07/JND_Bible.pdf


  
 

18 

familjer och medlemmar. Bröderna värnar högt om sammanhållningen och värdesätter 

familjelivet.
120

 

Enligt Hillerdal och flera andra författare påvisas Plymouthbrödernas avskildhet i 

deras förhållande till massmedia och användningen av teknik. Bröderna drar sig från att 

använda radio, tv och tidningar. Anledningen till det beror på att bröderna inte kan 

kontrollera sådant som de inte vill ta del av och har misstro till.
121

  

 

3 Resultat  
Nedan presenteras det resultat som grundar sig på gruppintervjun med de tre 

Plymouthbröderna från Ljungby som genomfördes i november.
122

 Likaså kommer jag 

presentera det telefonsamtal som genomfördes med en broder från Smålandsstenar i 

början på oktober.
123

  

3.1  Gruppintervju  

Resultatet presenteras i tematiska indelningar som grundar sig på intervjuguidens tre 

tematiska indelningar, allmänna frågor om samfundet, frågor som berör samfundets 

företagsamhet och slutligen religion i relation till företagsamhet.  

I den första tematiska indelningen om allmänna frågor om samfundet, berörs frågor 

om samfundets lära, nattvarden, etablering och antal medlemmar i Sverige samt 

samfundets internationella träffar. I andra temat om företagsamheten berörs frågor om 

informanternas egna företag. Dels diskuteras motivationen till informanternas 

företagsamhet, vilket typ av företag de bedriver och vilka de gör affärer med. I det 

tredje och sista temat om religion och företagsamhet diskuteras religion i förhållande till 

entreprenörskap och företagsamhet. Informanterna berättar om Bibelns och den 

internationelle ledarens roll i förhållande till företagsamheten samt deras syn på 

kollektivavtal.  

I resultatet presenteras även utvalda delar ur transkriberingen av gruppintervjun. 

Likaså utelämnas vissa detaljer och stycken för att inte yppa informanternas identiteter. 

Informanterna är anonyma och därför är deras egentliga namn utbytta till Björn, Per och 

Lisa.
124

 I transkriberingen benämns jag som intervjuar för intervjuare.  

Gruppintervjun ägde rum i en konferenslokal på företaget som informanterna äger 

och är verksamma i. Under intervjun var det en av informanterna, Björn, som tog något 

utav en ledarroll då han besvarade majoriteten av alla frågor. Anledningen till det är 

oklar, men min uppfattning är att han var mer insatt men även en god talare. Jag 

upplevde dock att de andra två informanterna, Per och Lisa, tog sig så mycket utrymme 

som de var intresserade av för att besvara frågorna.  

3.1.1 Samfundet Plymouthbröderna 

Intervjun inleddes med att informanterna fick berätta lite om samfundet och dess 

religiösa praktik. Björn inleder med att berätta att samfundet är ett internationellt 

trossamfund och därför använder de mycket litteratur på engelska. Han säger att jag ska 

få ett häfte som heter Living our Beliefs och förklarar att det är en skrift som samfundet 

själva har skrivit och låtit tryckas upp. Per går ut ur konferenslokalen där intervjun äger 

rum och hämtar ett sådant häfte. Björn fortsätter och beskiver samfundets centrala 
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milstolpe, nämligen tron på Gud och treenigheten, ”ja tron på fadern, sonen och den 

helige anden” säger Björn.
125

 Han fortsätter sedan med att tala om att Bibeln är deras 

rättesnöre, vilket betyder att de inte väljer ut vissa delar utan att de använder sig av hela 

Bibeln.  

Per kommer åter in i konferenslokalen med häftet Living our Beliefs eller vi lever 

enligt vår tro som skriften heter på svenska, och räcker över den till mig som sitter på 

andra sidan bordet. Björn forsätter sedan där han avslutade och berättar vidare om 

samfundet. Han förklarar att nattvarden eller herrens måltid som de även kallar den, är 

kärnan i trossamfundet och framförallt i samfundets gemenskap. På frågan hur ofta de 

brukar ta nattvarden svarar Björn ” ja alltså vi kommer tillsammans varje söndag, 

söndagen kallar vi för herrens dag.”
126

 Vidare berättar han att de träffas på morgonen i 

församlingslokalen för att ta nattvarden. Sedan lite längre fram på dagen ägnar de sig åt 

bibelläsning och även samtalar tillsammans med varandra om Bibeln. Under söndagen 

har de även flera predikningar. Björn berättar att de har tre predikningar på förmiddagen 

och tre på eftermiddagen. Predikningarna genomförs på så vis att den som predikar står 

upp och talar via en mick ut i högtalare. Lisa och Per nickar instämmande och Lisa 

tillägger även: ” ja det är ju vad vi egentligen ägnar oss åt men sen går vi även på 

möten.”
127

  

Björn berättar att under mötena förekommer det även att personer utifrån besöker 

dem och lyssnar till det som sägs. Jag frågar om de syftar till mötena som hålls i 

församlingslokalen i Ljungby, vilket Per instämmer genom att säga ja. Han tillägger och 

säger att de även åker till andra platser. Björn instämmer och berättar sedan att de har 

möten varje dag. Måndagar träffas samfundet och har bönemöten och ägnar sig åt att be. 

På tisdagarna träffas bröderna och lyssnar till när två ur samfundet läser ett stycke ur 

Bibeln, det kan liknas vid en predikan. De övriga dagarna ägnar de sig åt bibelläsning.  

Björn fortsätter och berättar att samfundet inte har några präster, de räknar med att de 

äldre personerna som har erfarenheter och kan skrifterna tar ansvar. Inom 

Plymouthbröderna tycker man inte det är nödvändigt med någon präst eller liknande 

ämbete: 

 
Björn: Plymouthbröderna började 1828 på en plats som heter Dublin på Irland, och John Nelson 

Darby han bröt sig ur den engelska kyrkan därför att han ansåg att hela systemet var fel.  

 

Lisa: Man ska inte ha betalt för att man predikar Guds ord
128

 

 

Under mötena ställer de barn och ungdomar som närvarar i sin tur frågor och läser ur 

Bibeln. Bibeln är samfundets rättesnöre och ses därför inte som ett historiskt verk, utan 

som en vägledare i vardagen och livet.”Tro är något levande, det är så vi ser det, det är 

ju inte en hobby”
129

 säger Björn. Jag tillägger med och säga ”det ska genomsyra 

allt?”
130

, vilket informanterna instämmer med genom att nicka jakande. Björn fortsätter 

och förklarar vad han menar med att tro är något levande:  
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Tron påverkar våra företag, hur man ska gå i skolan, hur vi är på arbetet, hur vi är bland människor 

… det är ju hela tiden … så styrs det av ens tro. Och rättfärdighet är ju vår ledare. Gör man inte 

rätt för sig, då är man inte rätt
131

 

 
Björn: Gör man inte rätt för sig, då är man inte rätt. Och de gäller ju även när man driver företaget. 

Vi ser till exempel väldigt allvarligt på att inte tillse sina betalningar eller gå i konkurrs eller något 

sådant för det… vi anser att det helt enkelt är orätt … 

 

Intervjuare: mm 

 

Björn: … Utan man ska göra rätt för sig, har jag köpt en sak ska jag betala för den 

 

Intervjuare: ja 

 

Björn: sen så ska man ju vara schysst gentemot leverantörer och ge en service och det ska vara … 

det ska kännas bra för de båda sidor. När vi köper så ska vår leverantör vara nöjd med oss som 

kund, och våra kunder ska vara nöjda med oss som leverantörer 

 

Per: ”win win attitude” 

 

Intervjuare: vill du förklara det? 

 

Per: ja men det är ju att båda, det ska vara bra för båda, båda ska vinna. Det ska inte vara en som 

vinner och en som förlorar. Båda ska vinna
132

 

 

Intervjun tar nu en vändning när Per börjar förklara om samfundets omfattning. Han 

berättar att samfundet i Sverige innehar 400 medlemmar, varav 70 medlemmar bor i 

Ljungby. Björn berättar att samfundet finns etablerade på fem platser i Sverige: 

Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Ljungby och Smålandsstenar. Församlingarna är i 

nära relationer med varandra, framförallt de som ligger geografiskt nära varandra. 

Exempelvis träffas medlemmarna i Ljungby ofta sina trosfränder i Smålandsstenar men 

även i Helsingborg, ibland flera gånger i månaden. ”Särskilt söndagen då man är fri från 

arbetet, så då åker man dit tillsammans. Det är ju en av de mest väsentliga dagarna i 

veckan”
133

, säger Björn. Församlingarna åker till varandra då tillfälle ges, och de platser 

som ligger lite längre ifrån som exempelvis Stockholm träffar medlemmarna från 

Ljungbys församling någon gång per år.  

Samfundet har även regelbundet internationella träffar då medlemmar från andra 

länder samlas. Vanligtvis genomförs de internationella mötena någon gång per år och då 

utses representanter från de olika länderna där Plymouthbröderna är etablerade. Det 

utses därför tre till fyra representanter från Ljungby ena året och nästa år utses tre till 

fyra nya representanter, så att alla får möjligheten att åka.  

Per berättar också att det har varit internationella träffar i Ljungby och att de håller på 

att bygga ut församlingsbyggnaden som kommer rymma runt 1000 personer. Meningen 

är att de ska kunna ha lite fler representanter från de andra länderna. Bygget beräknas 

vara klart till sommaren 2014.  

Jag berättar att när jag har läst i Hillerdals bok så förklarar han att samfundets 

medlemmar gärna inte kallar sig för Plymouthbröderna, och jag frågar om det stämmer. 

Informanterna förklarar att de själva kallar sig för bröderna, Bröderna Kristen 

Gemenskap. De menar att namnet Plymouthbröderna uppkom som en misstolkning 

enligt deras mening. Björn förklarar att samfundets splittring i två grenar skedde i 

staden Plymouth i England. Det var då samfundet splittrades i de slutna respektive de 
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öppna. De öppna ansåg att de inte skulle följa Bibeln till punkt och prickar. Likaså var 

de öppna mer intresserade för andra förgreningar och att gå med i andra föreningar, de 

tillät mer saker. Därför menar Björn att de slutna som informanterna själva tillhör oftast 

blir betecknade som de strikta och stränga, eftersom de inte vill beblanda sig med andra 

och gå med i föreningar.  

De två förgreningarna har därför gått åt två helt olika håll och ingen av 

informanterna känner till någon som tillhör de öppna. Informanterna vet inte ens om de 

öppna finns kvar eller vart i världen de i sådana fall är etablerade, det var för länge 

sedan splittringen skedde för att de ska känna till något om det. Björn känner dock till 

att det finns de som kallar sig för Plymouthbröderna i England och Amerika, dock är 

han osäker på vilka de är. Han förklarar att de har registrerat sitt samfund i Sverige med 

beteckningen Plymouthbröderna nummer fyra. Anledningen till att de har en numrering 

är för att de inte ska blandas ihop med andra samfund med samma namn.  

Lisa poängterar dock att de mer och mer har accepterat beteckningen Plymouthbröderna 

och förklarar att de till och med på den internationella hemsidan heter så. Björn säger att 

de inte tar illa upp men att de själva inte kallar sig för Plymouthbröderna eftersom de 

själva inte har tagit sig an den titeln.  

Han fortsätter och säger att de är beredda på att bli missförstådda och liknande 

eftersom många tycker att de är strikta och stränga. I och med vår konsekventa och raka 

linje så uppfattas vi som extrema av en del säger Björn. För informanterna är det 

självklart att styras av någonting och att man sätter en ribba för vad som anses vara 

moraliskt tillåtet. De förklarar att någonstans sätter man en gräns för hur långt man ska 

sträcka sig vad gäller vilken mat, dricka och umgänge man ska tillgå. Jag får en 

uppfattning om att det är viktigt för informanterna att förklarar att de inte är så 

annorlunda som de kanske uppfattas av många.  

Lisa förklarar att vid deras sammankomster i församlingslokalerna samlas även deras 

barn och ungdomar, vilket de trivs med. Hon gör en jämförelse med andra kyrkor där 

det kanske har blivit vanligare att färre och färre människor går och att många kanske 

bara går till kyrkan på söndagar. Det skiljer sig mycket från deras samfund, som träffas 

väldigt ofta och där hela familjen samlas. Björn poängterar att det är träffar för hela 

familjen och att de uppskattar att ha en familjeatmosfär, vilket är en anledning till att de 

inte har några präster eller liknande ämbeten. De värnar om kärnfamiljen säger Björn.  

 
Björn: för vi anser ju att det är Guds ord och vi har också erfarit att det är den vägen som håller 

ihop familjen, man och kvinna och barn. Det finns ju mycket … det är synd om många som 

hamnar i missförhållanden och bryts upp familjer och det är ingen som mår bra av det, men det är 

ju upp till var och en hur de vill leva så det kan man ju inte påtvinga någon 

 

Intervjuare: nej  

 

Björn: det är vi ju också väldigt noggranna med att inte påtvinga, ja vi predikar och håller fram 

evangelium och att det finns frälsning för alla människor, det gör vi men att vi skulle tala om för 

andra hur de ska leva det är vi väldigt noggranna med att … 

 

Lisa: ja det är upp till var och en, sen behöver det ju inte betyda att man inte är troende om man 

inte går till kyrkan, man kan ju ha det inom sig … man kan ju ändå ha en relation med Gud
134

  

 

Informanterna forsätter och talar om hur det svenska samhället ser ut idag och att 

religion och tro ser annorlunda ut idag i jämförelse med förr i tiden. Vi pratar om hur 

människor utövar sin religion och att det har förändrats, framförallt lyfter informanterna 

fram att allt färre människor går regelbundet till kyrkan. Vi diskuterar att 
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privatreligiositeten verkar ha blivit viktigare för människor. Björn börjar prata om hur 

det svenska samhället är uppbyggt och förklarar att mycket är uppbyggt på Guds tio 

budord. ”Det finns många lagar och bestämmelser om att inte stjäla eller döda, då blir 

man ju straffad”
135

 säger Björn. Han förklarar att om någon slår ihjäl någon annan så har 

inte den personen riktigt samma kristna ljus.  

 
Herrens namn är och lever för evigt, det används ju och vad är det vi räknar datumen ifrån och så 

vidare? Man tänker inte ofta på det men det är ju något varje dag, jag menar det finns många 

duktiga människor och som har varit som Linné exempelvis men det har ju inte varit riktigt på det 

viset
136

 

 

Informanterna menar att om man börjar analysera det svenska samhället så märker man 

att det är uppbyggt på kristen etik, vilket gör samhället tryggt. Det är det som gör 

rättsväsendet så säkert och pålitligt menar informanterna. Per berättar hur de upplever 

att bo och driva företaget i Ljungby och förklarar att de trivs väldigt bra. Eftersom 

Ljungby är en relativt liten plats känner de flesta till samfundet vilket gör att de är 

accepterade. De som inte känner dem kan ha en uppfattning om att de är konstiga 

gällande slutenheten, men Per poängterar att de har många goda relationer i Ljungby.  

 
Björn: vi är respekterade även om någon inte delar vår trosuppfattning och vårt sätt att leva, men 

just att de respekterar oss, det tycker vi är stort, när man respekterar varandra  

 

Intervjuare: jo men det kan jag tänka mig är jätteviktigt  

 

Per: ja relationer är väldigt viktigt och att man bevarar dem, de ska vara livslånga!
137

 

 

3.1.2 Företagsamhet och arbetsmoral  

Intervjun fortsätter då informanterna berättar att det finns cirka 35 företag bland 

bröderna i Sverige, stora som små. Vad gäller antalet företag utomlands säger de att det 

uppskattningsvis rör sig om ett par tusen företag. Björn säger att han tror det finns runt 

två till tretusen företag, eftersom antalet medlemmar i samfundet världen över är 

beräknat till 44 000 och att samfundet finns etablerat i sammanlagt nitton länder. Jag 

frågar informanterna om de kan berätta om sin företagsamhet, framförallt om 

motivationen bakom den. Björn menar att de som kristna människor så är 

Plymouthbröderna väldigt målinriktade och målmedvetna. De har något att leva för och 

de tar inte dagen som den kommer, utan anser att varje handling har ett syfte. Bröderna 

har inställningen att de vill uppnå någonting, och syftar till att alla människor har en 

begränsad tid och leva. ”Det är väldigt få människor som blir hundra år”
 138

 säger Björn 

lite skämtsamt. Han menar att det då gäller att ta vara på tiden som ges.  

Lisa instämmer och tillägger att det även handlar om att man som människa måste 

disciplinera sig själv. Björn säger att det är disciplin och motivation som ligger bakom 

företagsamheten. Han förklarar att det inte behöver betyda att man måste driva ett eget 

företag och tillägger att det är ganska många av bröderna som är anställda. ”Jag menar 

vi har ju olika kapaciteter och förmågor men man tycker att när man startat ett företag så 

tar man ett större ansvar”
139

 säger han och betonar att det är ett ansvar både för sig 

själva och för andra. Framförallt lyfter Björn fram samfundets ungdomar och menar att 
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när de äldre driver sina egna företag så har ungdomarna någonstans att ta vägen när de 

har slutfört sin utbildning. Dessutom förser samfundet andra i samhället med arbete.   

Björn menar att de får många förfrågningar om anställning, inte bara från 

medlemmar i samfundet utan även från andra människor. Han berättar att en av deras 

anställda inte är med i samfundet och är dessutom inte troende. Det är alltså inte tron 

som styr om man får arbete eller inte hos bröderna. Vad gäller frågan om vilken typ av 

företag som Plymouthbröderna driver, svarar Per säljbolag och en del tillverkning. 

 
Vi har ju alla prövat på att vara anställda till en början, men känner man att man vill komma längre 

i livet och utvecklas så blir det ofta att man går över till att starta något eget, och sen så anställer 

man någon som oftast då kommer efter sen och sen får de driva vidare
140

 

 

Han forsätter berätta vad det är för typ av företag som Plymouthbröderna driver och 

säger att de även har bokföringsbyråer och räkenskaper. Främst ägnar de sig åt industri 

då det är en gynnsam bransch, ”det finns mest pengar att hämta där” säger Björn.
141

 Han 

menar att de föredrar industri och att driva egna företag, dels för att de är målinriktade 

och vill ta egna initiativ. De skulle till exempel inte vilja driva butik, där man kan få stå 

och vänta på att kunderna ska komma. Han säger även att har man ett eget företag så 

riktar man sig ut mot marknaden. Då är det en själv som tar initiativet och säljer och tar 

sig an marknaden istället för att vänta på kunder. Driver man ett eget företag kan man 

välja att vara bred det vill säga producera och sälja flera olika typer av produkter, allt 

från plast och trä till stål. Likaså kan de ägna sig åt export och import vilket är 

gynnsamt för företagen, speciellt då bröderna har en internationell verksamhet. Inom 

den internationella verksamheten kan de dela med sig av tips och idéer. Björn säger: 

 
”Någon som sysslar med något kanske på andra sidan av jorden, hittar någon som vill 

marknadsföra sina produkter här, då kan man ta upp den produkten som kanske inte finns i 

Sverige. Så man får mycket tips och idéer när man har en internationell verksamhet”
142

 

 

Jag fortsätter och frågar om informanterna säljer produkter till alla typer av företag, inte 

enbart till företag som bedrivs av medlemmar ur samfundet. Björn ger snabbt svar och 

säger ”vi säljer till alla, vi är som vilket annat företag som helst.”
143

  

Per har nu gått vidare till nästa fråga i intervjuguiden som ” handlar om det 

förekommer någon semester eller ledighet.” Per säger, ”I den meningen så är det ja på 

den frågan, vi följer lagarna i Sverige och det som krävs.”
144

 Han går sedan snabbt över 

till frågan om både män och kvinnor arbetar inom företagen och bekräftar att så är fallet. 

Informanterna verkar inte vilja utveckla svaret utan går snabbt vidare till nästa fråga 

som handlar om huruvida bröderna enbart arbetar i sina egna företag eller i företag som 

inte ägas av bröder. Han ger snabbt svar på den frågan och svarar att det förekommer 

men att det är en väldigt liten procent som arbetar i företag som inte drivs av bröder. Det 

är nästan tvärt om säger Björn. Eftersom bröderna driver många företag måste de 

anställa icke-bröder, annars skulle de begränsa sig. Detta i sin tur innebär att bröderna 

själva knappast behöver leta arbete utanför brödernas egna företag.  

 
Björn: vi har inga arbetslösa ibland oss, inte här i Sverige i alla fall 
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Intervjuare: nää 

 

Björn: så det också en ambition att hela tiden se till att barnen, i första hand då våra egna barn, går 

ur skolorna, att de har någonstans att gå …  

 

Intervjuare: mm 

 

Björn: … det är ju en viss trygghet i den gemenskap vi har, att även om inte jag har fullt upp att 

göra så kanske någon av våra vänner har då så att …  

 

Per: det är så många ungdomar på gatan som är otrygga …  

 

Intervjuare: ja? 

 

Björn: ja då går det nerför sen 

 

Lisa: Det ger ju en väldig trygghet o veta att … jaa … 

 

Björn: man kan aldrig ta förgivet att jag får ett jobb men det är ju vi då som är lite äldre, vi har den 

ambitionen att inga som tillhör oss ska behöva gå ut och stå på gatan eller …  

 

Intervjuare: nää 

 

Björn: … men om de själva väljer att jag vill gå och ha ett jobb på hos någon annan … ja då är det 

deras sak men de ska aldrig ha den otryggheten att ”jag har inget arbeta när jag slutar skolan”
145

 

 

Informanterna förklarar de nära kontakter de har med andra bröder och deras företag. 

De samarbetar med varandra inte bara inom Sveriges gränser utan även internationellt. 

När jag sedan frågar om Plymouthbröderna alltid har varit företagsamma, skrattar de 

och berättar att det stora genombrottet kom någon gång på  

1960-talet. Tidigare var det långt fler som var anställda inom företag som inte drevs av 

bröder men sedan förstod de hur viktigt det är att ta eget ansvar och ansvara för sina 

familjer. Framförallt handlar det om att man ville skapa trygghet och ha vetskapen om 

att det alltid fanns jobb. En av informanterna tillägger ” man vill ju inte att någon ska bli 

till någon belastning i samhället utan de ska snarare vara en tillgång.”
146

  

Under 1960-talet skedde en viss väckelse hos bröderna enligt Björn, och ambitionen 

att försöka starta egna företag och hjälpa varandra att starta företag växte sig starkare. 

Han förklarar vidare: 

 
Man kände inte att man hade ansvar för kommande generationer, utan man bara gick runt och 

knacka dörr. Jag kan väl säga att om man jämför med 1960-talet och nu, så har ju 

entreprenörskapet i lag och i vår gemenskap vuxit och det har ju hjälpt oss att kunna bygga 

samlingslokaler . För förr brukade vi hyra samlingslokaler, nu äger vi våra egna lokaler. Och 

mycket till det ligger till grund att vi har … att vi kan tjäna pengar. När du är anställd, ja då får du 

din månadslön sen får du inte tjäna mer pengar, så vida du inte sysslar med något annat eller du 

vinner på lotto eller något sådant där. Men i och med att du driver eget företag så har du större 

möjlighet att tjäna lite mer pengar, lite aktieutdelningar och sådana där saker som gör att man får 

klara sitt kapital och det kan användas
147

 

 

Informanterna förklarar att företagsamheten inte enbart handlar om att driva sina egna 

företag utan även hjälpa varandra med företagen. Det handlar om att bygga upp 

livslånga relationer. De anser att relationerna mellan kunder och leverantörer är viktiga 
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men att det också är viktigt att hela tiden sträva efter att bygga upp nya relationer, vilka 

är avgörande för att skapa möjligheter till att utöka företagen menar informanterna. 

När de berättar sin egen historia framkommer det att två av informanternas far var 

från början anställd på ett företag i Ljungby som var lite instabilt. Fadern hade börjat 

fundera på vad han skulle göra när hans söner växte upp och bestämde sig för att starta 

eget. Företaget blev snabbt gynnsamt och på så vis växte sig företaget större. En del av 

företaget valde han dock att sälja i slutet av 1990-talet, som fortsatte drivas i en 

närbelägen ort. Han kunde sedan fokusera på företaget i Ljungby där informanterna nu 

arbetar och driver tillsammans. På företaget arbetar idag runt tjugo anställda och enligt 

informanterna omsätter de omkring 100 miljoner varje år. Björn förklarar att de alltid 

haft en ambition att vara seriösa och att de lyckats få diplom i form av så kallad ”trippel 

A.” Björn säger ”det är den högsta rating för kreditvärdighet, att du betalar och sköter 

det. Det har vi väl haft i ungefär 10 år”.
148

 Han tillägger att han inte på något sätt vill 

skryta men är stolt över företaget:   

 
Björn: ja det är ju sen kan ju alla hamna i problem och knipa men det är ju, det står alltid nummer 

ett på alla listor att vi gör rätt för oss sen så hamnar vi i problem så försöker vi reda ut det  

 

Lisa: ja moralen den är ju viktig …  

 

Björn: ja moralen är viktig  

 

Lisa: alltså det är ju viktigt med god arbetsmoral och vad man har för personlig moral och ja det 

genomsyrar ju allting (PAUS), men det baseras ju på bibeln där står det ju att man inte ska ljuga 

eller luras det är ju inte kristet. Det är inte förenligt med Bibelns ord  

 

Per: det var som någon sa, det är inte de tio förslagen det är de tio budorden, sen kanske man kan 

ta det lite som man vill men, det är budord
149

  

 

Informanterna fortsätter och förklarar att skulle det gå dåligt för något företag som drivs 

av samfundets medlemmar så stöttar de varandra. Björn berättar: 

 
Man måste gå till roten av problemet och går det dåligt för någon så ju tidigare man kan gripa in 

desto bättre. Likadant när någon blir sjuk, ju tidigare du griper in med hjälp ju fortare och lättare är 

det att det läker och blir bättre
150

  

 

Öppenhet, ärlighet och transparens är oerhört viktigt enligt Björn.  Han menar att 

framförallt inom företagsamheten är det viktigt att man är öppen, vilket innebär att det 

är bättre att de kan ta hjälp av varandra än att företagen går dåligt. Informanterna 

poängterar att alla kan göra fel, men att det är bättre att vara ödmjuk och kunna erkänna 

sina fel och brister. Det är viktigt för att de ska kunna hjälpa varandra. Björn förklarar:  
 

Vi är alla människor, så den ene är inte bättre än den andre. Jag är inte bättre än dig eller tvärtom 

utan vi får lära oss saker och ting i livet och vill jag må bra så tror jag att … höjer du ribban lite 

och moralen så mår du också bättre. Man ska inte bli en prestige människa men att du hela tiden 

strävar åt att göra rätt för dig
151

  

 

En god arbetsmoral skänker frid så att man kan sova med gott samvete menar Björn. 

Han förklarar sin syn på samhället och att det fungerar som så att ju högre upp man 

kommer ju mer får man betalt, men menar att Plymouthbröderna följer Jesus och 
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aposteln Paulus som la ner sina liv för att hjälpa andra utan att ta betalt för det. Det är 

det som är mönstret för bröderna, att inte bli stora i andra människors ögon utan de 

fokuserar på att göra någonting för andra menar han. De andra informanterna 

instämmer:    
 

Lisa: mm och det är väl lite det också att man har företag, och driver företag att man kan tjäna 

pengar, men det är ju inte för att vi ska få det mycket bättre än alla andra och att vi ska se ner på 

alla. Utan får man pengar så kan man ju hjälpa andra. Och det är ju lite så som kristendomen 

baseras på, osjälviskhet och att man … ja vi kan ju även hjälpa vissa fattiga och …  

 

Björn: ja och sen har vi ju inga stora mått men vi försöker hjälpa till även i … 

 

Lisa: ja det är ju det hela Kristendomen går ut på att man inte ska roffa åt sig utan att man ska dela 

med sig helt enkelt  

 

Intervjuare: mm 

 

Lisa: och det ger ju en viss tillfredsställelse att kunna ge någon som behöver något
152

  

 

Informanterna berättar även att de har för vana att stödja olika hjälporganisationer så 

som Cancerfonden och Rädda Barnen. De är noga med och tala om att de inte talar om 

det för att skryta utan bara för att förklara deras inställning till att hjälpa andra 

människor och på något sätt bidra.  

3.1.3 Religion och företagsamhet  

Intervjuns tredje och sista del inleds med en fråga som handlar om Plymouthbröderna 

driver sina företag på någon religiös grund. Jag utvecklar frågan och förklarar att jag 

syftar till om religion integreras med företagsamheten eller entreprenörskapet inom 

samfundet. Spontant blir informanterna lite fundersamma och säger att de inte direkt har 

tänkt på det. För dem är det så självklart att deras levnadssätt genomsyrar allt i livet, 

även företagsamheten. Per svarar att han kan tänka sig det, framförallt vad gäller 

gemenskapen inom och mellan företagen. Björn instämmer och tillägger de tre 

egenskaperna som de tidigare i intervjun lyfte fram: målinriktad, disciplinerad och 

motiverad i livet och syftar till hur man som kristen ska vara.  

På frågan om det finns något i Bibeln som talar om hur de ska driva sina företag 

lyfter Per fram bibliska Josef och undrar om jag har hört talas om honom. Han förklarar 

att Josef var den som sparade under de goda åren för sämre tider och kunde på så vis 

hjälpa många människor. Han menar att det finns enormt mycket visdom att hämta i 

Bibeln och framställer Josef som en god förebild. Han betonar att även om det står 

mycket om vad man ska göra och inte göra i Bibeln och man inte alltid kan följa det, 

ska man ändå ha ambitionen att försöka göra det. Bibeln ska genomsyra allt i livet, inte 

enbart privatlivet. Lisa förklarar att man kan se allt som en helhet och förklarar: ” det är 

ju inte att man är en sorts person när man är på jobbet och en sort person när man är 

hemma eller på söndagen, utan man är ju vad man är egentligen.”
153

 De andra 

informanterna håller instämmande med och Björn förklarar att det finns så mycket i 

Bibeln, den ska vägleda allting och genomsyra alla relationer och framförallt 

familjerelationerna. Han gör även en parallell mellan Bibeln och företagsamheten och 

berättar att det står i Bibeln om relationen mellan herre och tjänare, vilket kan liknas 

med företagets ägare och de anställda. Han poängterar att precis som herren ska ägaren 

behandla sina anställda rätt. Björn hänvisar återigen till begreppet rättfärdighet och 
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förklarar att det handlar även om att man som företagare gör rätt för sig, att man 

exempelvis betalar skatt och betalar ut lönerna rätt.  

Informanterna berättar att de använder sig av J.N Darbys översättning av Bibeln från 

1970-talet. Darby var den allra första ledaren inom samfundet och var med då 

Plymouthbröderna grundades i början på 1800-talet.
154

 ”Den bibelöversättningen är 

kanske lite mer allmänt känd och det skiljer lite mellan Darbys översättning och Bibeln 

från 1970-talet,”säger Björn.
155

 Han förklarar att det är den de använder när de predikar. 

Per förklarar att de även är den som de använder när de utomhuspredikar. De förklarar 

att de ibland är ute på gator och torg och förklarar för allmänheten om sitt samfund. 

Översättningen de använder är på engelska, vilket informanterna även föredrar. 

Framförallt underlättar det när de har möten och gäster från utlandet som deltar. Deras 

sammankomster är dock alltid på engelska, även om bara svenskar är närvarande. På 

frågan om det finns något inom samfundet som säger hur man ska driva företag, någon 

speciell riktlinje eller liknande svarar de enligt följande: 

 
Björn: nej det är tillbaks återigen till Bibeln, att det är Bibeln som är vårt rättesnöre …  

 

Intervjuare: mm 

 

Björn: … och …  

 

Per: ja jag skrev att många goda råd får vi ju från våra äldre personer, ja som har erfarenheter och 

så. Ja om det är någon som har drivit en bra rörelse i Tyskland eller England eller något så får man 

goda råd där  

 

Intervjuare: jaha okej, så ni delar med er av era tips och idéer? 

 

Per: ja
156

  

 

Informanterna nöjer sig med de svaren eftersom vi redan har berör den typen av frågor. 

Vidare kommer vi in på en fråga som handlar om det förekommer att bröderna gör 

några religiösa handlingar för att företagen ska vara gynnsamma. Informanterna förstår 

först inte vad jag menar och då förklarar jag: 

 
Intervjuare: nej men varför jag frågar det är för när jag har läst om religion i relation med 

företagsamhet och entreprenörskap så förekommer det att man kanske ber exempelvis till Gud 

eller liknande för att företaget ska vara gynnsamt, så det är den typen av handlingar jag tänker mig.  

 

Lisa: ja alltså privat gör vi ju de, men det är ju inte att man går ner tillsammans och så … 

 

Intervjuare: nej? 

 

Lisa: … nej ingen speciell ritual eller någonting (skrattar lite lätt)  

 

Per: Ja sen kan det ju vara under dagen att man ägnar en tanke åt Gud för att man ska lyckas och 

inte ska göra något fel eller så … 

 

Intervjuare: ja att man ägnar en tanke för sig själv menar du? 

 

Per: … ja precis  

 

Lisa: men det är ju inte att man gör någonting tillsammans eller så utan att man …  
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Björn: ja vi har ju den tron att Gud hjälper oss i det som inte vi kan men han förväntar sig att vi gör 

det vi kan … 

  

Intervjuare: mm  

 

Björn: … för att det att man gör rätt för sig, jag kan ju inte skylla på Gud om jag gör något fel …  

 

Intervjuare: nej  

 
Björn: … Det är mitt ansvar. Sen när det är saker och ting som är svårt i livet, ja min hälsa och 

sådana andra saker, då får man ju vara beroende av Gud och bedja till gud att han är med mig  

 

Intervjuare: mm 

 

Lisa: ja det är ju många gånger man ber och även flera gånger om dagen, men det är ju mer privat  

 

Intervjuaren: mm 

 

Björn: ja man känner att man får en inre styrka men det är ju hela tiden jag som måste ta 

upp mitt ansvar och göra rätt för mig för det gör han inte åt mig, då kan man ju sitta med 

armarna i kors om man tror det
157

 

 

Nästkommande fråga som handlar om bröderna förhandlar med icke-bröder, det vill 

säga människor i samhället som inte tillhör samfundet. Frågan har vi tidigare i intervjun 

berört men här väljer bröderna att tala mer utifrån personliga erfarenheter. 

Informanterna berättar att vad gäller deras egna företag så förhandlar de med icke-

bröder. Per talar om att de gör affärer med företag som inte drivs av samfundets 

medlemmar, vilket motsvarar ungefär 97 procent.
158

 

Vidare kommer vi in på frågan om varför samfundet ogärna sluter kollektiva avtal 

som jag upplever är något känslig för informanterna att svara på. Björn betonar återigen 

att Bibeln är deras rättesnöre och förklarar att det handlar om att de inte ser någon 

relevans i att sluta avtal. Han menar att det inte ska behöva gå i avtal med tredje man, 

för det är viktigt för dem att de har en god relation med sina anställda. ”Om vi inte har 

bra relationer med våra anställda och en tredje part ska komma in och sköta det, då 

tycker jag att det fördärvar relationen”
159

 säger han. Vidare menar han att det inte ska 

behöva hända och betonar att de är måna om att skapa en god atmosfär där alla är nöjda 

och att de vill ha ”one to one.”
160

 Per tillägger: ”fackföreningarna skapades för det där 

slaveriet som fanns, och jag menar fackföreningar har ju säkert lett till många bra 

saker.”
161

 Detta ska också förstås i sammanhanget av att samfundet generellt inte deltar i 

föreningslivet:  

 
Björn: vi ingår ju inte avtal med en fackförening, vi ingår alltså inte i föreningar …  

 

Intervjuare: mm 

 

Björn: vi går till exempel inte med i hyresrättföreningar eller fackföreningar, vi går inte med i 

någon förening, men att vi tecknar avtal mellan företag eller kommun eller landsting eller vad det 

nu må vara. Alltså man får särskilja på en förening vilket är som en organisation och där går ju alla 

… allt vad förening heter om det är fackförening eller hyresrättförening …   
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Per: ja precis alla föreningar. 

 

Lisa: ja eller idrottsföreningar 

 

Björn: ja idrottsföreningar eller för hobby, inget sådant är vi med i som medlemmar, utan vi har 

bara en förening och det är vårt trossamfund
162

 

 

Björn förklarar att de följer kollektivavtalen och att han anser att de oftast gör mer än 

vad avtalet säger. Informanterna menar att om det uppstår problem inom företaget så 

anser de att det är bättre att det sköts inom företaget. Det är uppenbart att informanterna 

anser att det är viktigt att personalen är nöjd just för att de ska vara ett bra team.  

På frågan: om den internationelle ledaren för trosamfundet spelar någon roll gällande 

deras företagsamhet, förklarar informanterna att det förekommer att ledaren kommer 

med goda råd och tips. Dock menar de att en person inte kan göra allt, att han inte kan 

ha ett personligt intresse för varje företag. Det är därför vanligt att han delegerar till de 

äldre inom samfundet som har mest erfarenhet av att driva företag och har ett 

entreprenörskap med sig i grunden. Informanterna berättar dock att de kan komma i 

kontakt med den internationelle ledaren, framförallt på de årliga internationella mötena. 

De kontaktar dock inte ledaren personligen om saker som rör företaget eller liknande, 

utan vänder sig till samfundets delegater som har hand om olika områden, beroende på 

vad det gäller.  

3.2 Samtal med en broder från Smålandsstenar   
Nedan presenteras det telefonsamtal som jag hade med en broder från 

Plymouthbröderna en dag i oktober.
163

 Samtalet var inte planerat och därför fanns det 

ingen möjlighet att spela in ljudet men däremot förde jag anteckningar under det tjugo 

minuter långa samtalet. Informantens namn är fiktivt eftersom det verkliga namnet inte 

bör användas när man genomför intervjuer.
164

  

När jag ställer frågan om vad grunden till Plymouthbrödernas företagsamhet är, 

svarar Tobias att man måste förstå hur Plymouthbröderna lever sina liv, att de är 

bibeltrogna och därför söker för allting i Bibeln. I Bibeln står det om hur man ska leva 

sina liv och man ska ha i vetskap att Gud finns överallt. Gud finns med en var man än 

är, ”visst kan man göra fel och begå misstag, men då måste man rätta till dem och ha 

gud i tankarna,” säger han.
165

   

   Tobias poängterar att ”gud ser allt”
166

 och berättar vidare hur han tänkte när han 

startade sitt eget företag, då hans första ledord var det engelska ordet integrity som i 

hans ledord står för integritet. När han startade sitt företag hade han en affärsidé eller en 

affärspolicy som grundar sig på tre begrepp: hederlighet, rättfärdighet och gudaktighet. 

Begreppen är vägledande för honom än idag och han tillägger även att det handlar om 

långsiktighet, att man bygger upp ett företag genom att skapa förtroende hos sina 

kunder, men även bland personal och anställda inom företaget.  

   På frågan om det inte finns några svårigheter att driva företag när man väljer att leva 

med ganska stor integritet, svarar Tobias att det givetvis kan uppstå problem. Dock 

menar han att skulle ett företag som drivs av Plymouthbröder här i Sverige få problem, 
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får företaget stöttning internationellt. Han berättar att Plymouthbröderna träffas 

internationellt på seminarium minst en gång om året och ”det är som ett stort nätverk” 

tillägger han.
 167

  

   Företagsamheten bygger på att man är många anställda och att man är hjälpsam 

genom att man ställer upp även för andra företag och hjälper till med verksamheten. När 

jag sedan frågar om Plymouthbröderna bara driver företag med andra bröder och inte 

med icke-bröder, säger Tobias att det är lite olika. Inom Tobias företag arbetar både 

bröder och icke-bröder, men så behöver det inte vara inom alla företag som 

Plymouthbröderna driver eftersom det är upp till var och en.  

   Vidare frågar jag om de även säljer produkter till icke-bröder och det utgör inga 

problem menar han. Däremot vill de ogärna teckna avtal med tredje man förklarar 

Tobias och hänvisar till en föreskrift i Bibeln som också förklarar varför 

Plymouthbröderna inte heller ansluter sig till föreningar och liknande. Med referens till 

Bibel säger han: ”att vi verkar på ett plan där vi inte går med i föreningar eller lämnar ut 

några uppgifter exempelvis om företaget till tredje man.”
168

 Däremot har han 

personligen inga problem med att anställa personer som inte är medlemmar i samfundet 

Plymouthbröderna.  

 

4 Analys och diskussion  
I detta kapitel presenteras en analys av utvalda delar av det empiriska materialet från 

gruppintervjun och telefonsamtalet som presenteras i föregående kapitel. Analysen är 

uppdelad i tre delar som behandlar vad som ligger till grund för Plymouthbrödernas 

företagsamhet och företagsamhetens historiska bakgrund, religion och företagsamhet 

samt företagsamhet och gemenskap. De analytiska tolkningarna som framkommer i 

texten är gjorda utifrån teorierna som behandlar religionens betydelse för företagsamhet 

samt hur religion integreras med företagsamhet och entreprenörskap.
169

 Uppsatsen tre 

frågeställningar har även funnits med i åtanke under analysprocessen.  

Analysen har genomförts genom en hermeneutisk tolkningsprocess, vilket innebär att 

jag först har utgått ifrån undersökningens resultat som helhet och sedan tolkat enskilda 

delar. Dessa enskilda delar har jag sedan försökt återkoppla till helheten genom att finna 

och lyfta fram mening och samband. Det har lämnat utrymme för kreativitet, men det 

har även inneburit ett disciplinerat förhållningssätt gentemot teoretiskt material.
170

  

 

4.1 Företagsamhetens grund och historiska bakgrund 
Plymouthbröderna har inte alltid varit företagsamma och drivit sina egna familjeföretag. 

Det stora genombrottet skedde redan under 1960-talet enligt informanterna men tog 

ordentlig fart under 1970-och 1980-talet.
171

 Enligt förklarningen informanterna gav 

under gruppintervjun fick många av samfundets medlemmar en upplysning eller insikt 

av hur viktigt det är att arbeta för att kunna ta hand om sina barn och ungdomar.
172

 

Innan dess var det många Plymouthbröder som var anställda inom företag som inte 

drevs av bröder. Informanterna menar att de sedan fick upp ögonen för hur viktigt det är 

att ta eget ansvar och ansvara för sina familjer. Man ville vara en tillgång i samhället 
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och inte en belastning. Företagsamheten tog även fart då samfundet såg det som en 

möjlighet att komma den heliga skriften närmre. När bröderna driver sina egna företag 

kan de anpassa sina arbetstider i relation till deras regelbundna möten och andra 

sammankomster.
173

   

Under 1960-talet växten därför en viss ambition fram att försöka starta egna företag 

och hjälpa varandra att starta företag berättade informanterna.
174

 Jag anser att det går att 

jämföras med McFarlanes teori om att företagsamhet bidrar till strävan efter 

problemlösning, inte bara för den enskilde individen utan även för kollektivet.
175

 Utifrån 

intervjupersonernas utsagor växte ambitionen om att driva egna företag även fram ur 

tanken om att ta ansvar för kommande generationer och kunna vara självständiga i 

samhället. De menar att entreprenörskapet inom samfundets gemenskap har vuxit sig 

starkare genom åren, vilket har gett dem möjlighet att exempelvis bygga sina egna 

församlingslokaler.
176

 Bröderna träffas i dessa församlingslokaler alla veckans dagar för 

bland annat kristna gudstjänster, bibelläsning, samtal och delta i herrens måltid.
177

 

Utöver de vardagliga mötena har samfundet även gemenskapsmöten och 

tredagarsmöten, som vanligtvis infaller fredag, lördag och söndag. Det är även vanligt 

att bröderna bjuder hem varandra på mat.
178

 Dessa aktiviteter tyder på att de är måna om 

gemenskapen mellan bröderna i samfundet och över generationer.  

För att återgå till företagsamheten så berättade informanterna att det inte förekommer 

någon arbetslöshet bland Plymouthbröderna, tack vare deras företag.
179

 Enligt 

samfundet har de som princip att anställa bröder som är i behov av arbete och garantera 

dem en löneställning. Likaså framkommer det i skriften Vi lever enligt vår tro som 

samfundet låtit upptrycka att ”flit och effektivitet uppmuntras.”
180

 Plymouthbröderna 

driver främst industriföretag och fokuserar framförallt på försäljning, lagerhållning, 

redovisning och marknadsföring.
181

 Under gruppintervjun berättar informanterna att de 

främst ägnar sig åt industri då det är en gynnsam bransch. Bröderna tillverkar och säljer 

olika typer av produkter i olika storlekar, allt från plast till trä och stål. 

4.2 Religion och företagsamhet  
Enligt Dodd och Seaman finns det en stark koppling mellan religion och 

entreprenörskap, och religion kan genomsyra företagandet på alla plan. De menar att 

religion påverkar troende inte bara gällande beslutet att driva företag, men också hur de 

ska driva sina företag och med vilka.
182

 Att det finns ett starkt samband mellan 

Plymouthbrödernas kristna tro och deras motivation och genomförande inom 

företagsamheten är påtagligt. Informanterna var tydliga med att tala om hur deras 

bibeltro ska genomsyra allt i livet, även företagsamheten. Under gruppintervjun 

förklarade de att de ser Bibeln som något levande, inte ett historiskt verk. Min tolkning 

utifrån intervjupersonernas utsagor är att deras kristna tro ska genomsyra allt hos 

människan och i hennes liv, både människans sinne och handlingar. Det kan jämföras 
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med McFarlanes teori om att religion och entreprenörskap är två verk som vävs in i 

varandra och kan genomsyra både sinne och kropp hos människan.
183

  

Även Tobias från telefonsamtalet är tydlig med att poängtera vikten av 

Plymouthbrödernas kristna tro som en central roll i livet men också inom 

företagsamheten. Han förklarar precis som informanterna i gruppintervjun, Bibelns 

centrala roll. ”Plymouthbröderna är bibeltrogna, därför står allting i Bibeln, om hur man 

ska leva sina liv. Och man ska ha i vetskap att Gud finns överallt”
184

 Även vad gäller 

hans personliga företagande och grundläggande anledning till varför och hur han skulle 

starta ett eget företag, hänvisar han till sin kristna tro.  Hederlighet, rättfärdighet och 

gudaktighet är tre ord hämtade ur Bibeln, som Tobias hade i åtanke då han startade sitt 

egna företag och som är ledord än idag.
185

   

McFarlane menar att den personliga tro och föreställning om Gud och världen, kan 

vara lika viktigt inom privatlivet som det är för motivationen till företagande. Religion 

innebär en djupgående sökning efter syftet med livet, vilken även innefattar 

företagsamheten.
186

 Utifrån intervjupersonernas egna förklaringar till motivationen hos 

Plymouthbröderna att driva egna företag, anser jag att det finns en likhet med 

McFarlanes tolkning. Enligt intervjupersonerna finns motivationen till företagsamheten 

och entreprenörskapet att hela tiden utveckla sitt företag, i att de som kristna människor 

är målmedvetna och målinriktade. Det grundar sig alltså på hur man som kristen 

människa ska vara, med andra ord den kristna moralen.
187

  

Jag ser ett tydligt mönster till Brian Griffiths och hans syn på den kristna ekonomiska 

människan och hennes moral. Framförallt innefattar arbetsmoralen att man ser arbete 

som ett stort ansvarstagande då man hanterar den fysiska värld som gud har skapat.
188

 

Likaså lyfter han fram arbetsmoralen inom familjeföretag och menar att den oftast 

innefattar osjälviskhet då man fokuserar på att ta hand om varandra.
189

 Griffiths utgår 

från Bibeln och menar att det är Bibeln som ligger till grund för den kristna moralen,
190

 

vilket även Plymouthbröderna gör. Under gruppintervjun förklarar Lisa att det är viktigt 

med en god arbetsmoral som baseras på Bibeln, eftersom det innebär att man inte ska 

ljuga eller luras vilket är viktigt inom företagsamheten.
191

 Björn gör även en jämförelse 

mellan Bibeln och företagsamheten och menar att precis som det i Bibeln står om 

relationen mellan herre och tjänare, ska denna efterliknas i relationen mellan företagets 

ägare och den anställda. I det avseendet syftar han på att det är viktigt med en ömsesidig 

relation, där arbetsgivaren tar hand om sina anställda.
192

 Griffiths lyfter även fram teorin 

om att man inom den kristna grundsynen anser att man har blivit utvald av att ta hand 

om jordens resurser. De ska man i sin tur förvalta i egenskap om att se till det 

gemensamma bästa,
193

 vilket enligt min mening påminner mycket om 

Plymouthbrödernas motiv till deras företagsamhet och entreprenörskap. 
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I likhet med Weber, som lyfter fram att religiösa idéer har påverkat en ekonomisk 

anda och ett ekonomiskt etos i Västvärlden,
194

 finns det även ett sådant samband hos 

Plymouthbröderna. Weber betonar framförallt en arbetsmoral som går att finna inom 

protestantismen och som påverkats av kalvinistiska influenser, vilket är intressant i 

relation till Plymouthbröderna som haft liknande påverkan.
195

 Arbetsmoralen 

kännetecknas av att man ser arbete som ett kall, ett absolut självändamål.
196

 Att se 

arbete som en kallelse anser jag har en religiös anspelning, vilket även 

Plymouthbrödernas syn på arbete har.  Att säga att Plymouthbröderna skulle se arbete 

som en kallelse skulle vara att dra resonemanget något för långt. Däremot vad gäller den 

religiösa aspekten inom Plymouthbrödernas arbetsmoral, så kommer vi återigen in på 

det faktum att bröderna ständigt hänvisar till Bibeln som ett rättesnöre, vilken även ska 

genomsyra företagsamheten.
197

 Jag skulle även vilja påstå att bröderna ser arbete som 

en högt aktad sysselsättning. Informanterna berättar att de ser arbete som ett stort 

ansvar. Startar man eget företag tar man dessutom ett större ansvar, både för sig själv 

och för andra.
198

  

4.3 Företagsamhet och gemenskap  
Företagsamheten handlar även om att ta ett ansvar, inte bara för sig själv och sin egen 

framtid utan även för samfundets barn, ungdomar och kommande generationer. Under 

gruppintervjun framkom det att bröderna genom sina företag även skapar arbete för 

människor som inte tillhör samfundet, det utgör samfundets roll i samhället.
199

 Bröderna 

arbetar vanligtvis tillsammans som anställda och arbetsgivare, men de anställer personer 

som inte är medlemmar i samfundet. Likaså genomförs en del av deras 

affärstransaktioner med icke-bröder.
200

 Informanterna från gruppintervju förklarar 

utifrån deras egna företag att de har anställda inom företaget som inte tillhör samfundet. 

De förklarar också att majoriteten av de företag som de gör affärer med (97 procent) 

drivs inte av samfundets medlemmar.
201

 Avskildheten som bland andra Hillerdal
202

 och 

Nilsson
203

 poängterar och som de menar karaktäriserar Plymouthbröderna, är svårt att 

känna igen när det gäller företagsamheten. Enligt min tolkning tyder det på att 

avskildheten kan se mycket olika ut, beroende på vilket sammanhang det handlar om.  

Däremot vill inte bröderna ansluta sig till arbetsgivarföreningar och inte heller sluta 

avtal med fackföreningar, vilket kan uppfattas som ett tecken på avskildhet enligt 

Hillerdal. Hillerdal hänvisar till Bibeln där det i andra korinterbrevet står ”gå inte i par 

med de otroende.”
 204

 Informanterna förklarar utifrån deras synvinkel att bröderna inte 

är intresserade av att teckna avtal med tredje man och hänvisar till Bibeln. Därför väljer 

Plymouthbröderna att inte heller gå med i föreningar.
205

 De menar också att man inte 

ska behöva sluta avtal eller gå med i föreningar, eftersom det är en självklarhet att 
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relationen mellan arbetsgivare och anställd är god. Skulle det mot förmodan uppstå 

problem anser informanterna att det är bättre att allt sådant löses inom företaget.
206

   

Vad gäller sambandet mellan religion och företagsamhet lyfts ett intressant 

resonemang fram av Caswell och Roland som handlar om hur den individuella tron gör 

att religion och entreprenörskap integrerar med varandra.  De menar att i detta fall 

spelar den personliga tron och det personliga nätverket stor roll. Framförallt är nätverket 

särskilt viktigt om man lever i ett samhälle där den individuella tron eller religionen 

man utövar anses vara av minoritet. De menar att nätverket dessutom stärker de normer 

och beteendemönster som rymmer inom minoriteten.
207

 Jag anser att den beskrivningen 

stämmer väl in på Plymouthbrödernas samfund, vilken förklaras nedan.  

Om vi för ett ögonblick återvänder till vad informanterna berättar om under intervjun 

ges en tydlig bild av att gemenskapen är stark inom samfundet, vilket även innefattar 

företagsamheten. Informanterna förklarar att det finns fem församlingar i Sverige och 

att de regelbundet träffar flera av dem.
208

 Med sina cirka 400 medlemmar i Sverige 

utgörs Plymouthbröderna som en kristen minoritetsrörelse.
209

 Bröderna är delaktiga i ett 

enormt nätverk som inte bara existerar mellan bröderna i Sverige, utan sträcker sig 

internationellt och globalt bland världens alla bröder och de träffas regelbundet. Det är 

kanske också viktigt för brödernas att hålla ihop då de utgör en minoritet i Sverige. 

Skulle brödernas företag här i Sverige ha ekonomiska svårigheter, är nätverket ett sätt 

att få internationell uppstöttning.
210

 

Informanterna förklarar att de personligen har nära kontakt med andra bröder som 

driver företag. För att det nära samarbetet mellan bröderna ska fungera menar de att 

öppenhet, ärlighet och transparens är oerhört viktigt, framförallt inom företagsamheten 

som innebär att det är bättre att de kan ta hjälp av varandra än att företagen går dåligt. 

Informanterna poängterar att alla kan göra fel, men att det är bättre att vara ödmjuk och 

kunna erkänna sina fel och brister. Det är viktigt för att de ska kunna hjälpa varandra.
211

 

Så väl som man kan se Plymouthbrödernas samfund världen över som ett nätverk, 

kan även samfundets syn på familjen utgöra ett nätverk enligt min tolkning. 

Plymouthbröderna värnar om familjen och värdesätter gemenskap mellan samfundets 

familjer högt. Familjegemenskapen är även viktig i relation till företagen och 

företagsamheten. Även om mannen anses vara den som ska försörja familjen och bidra 

till stabilitet och trygghet, är det ändå vanligt att kvinnan är involverad i 

företagsamheten. Hustrun eller moderna i familjen är vanligtvis delägare, och är hon 

inte delägare så medverkar hon på annat sätt.
212

 Om vi ser till intervjupersonerna var så 

fallet inom deras företag, Lisa är hustru till Björn och även delägare.
213

 Det 

framkommer tydligt att Plymouthbröderna värnar om gemenskapen inom samfundet 

och även i relation till företagsamheten.  

 

5 Slutsatser  
Plymouthbröderna eller Bröderna Kristen Gemenskap som de själva kallar sig för är ett 

kristet samfund med anor från 1820-talet, då deras äldste ledare John Nelson Darby 

grundade rörelsen på Irland. Samfundet växte sig snabbt större och spred sig såsmåning 
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om till Sverige där samfundet etablerades under 1870-talet. Idag beräknas det 

internationella samfundet ha cirka 44.00 medlemmar i nitton länder världen över. Vad 

gäller Sverige är de med sina fem församlingar runt om i landet en skara på cirka 400 

medlemmar.  

Ett utmärkande hos samfundet är den kollektiva avskildheten, som bland annat 

innebär att samfundet förespråkar slutna möten i deras församlingslokaler. De 

intresserar sig inte heller för att delta i sociala eller politiska event, går inte med i 

föreningar och tar avstånd från media och teknik. Bröderna som de även kallas, har en 

stark tro på Gud och Jesus och ser Bibeln som deras rättesnöre i livet. Veckans alla 

dagar träffas de för kristna aktiviteter för att hålla läran vid liv men också för att bevara 

gemenskapen inom samfundet. Under församlingsmötena håller vanligtvis de äldre i 

aktiviteterna eftersom samfundet inte förespråkar präster eller liknande ämbeten. 

Plymouthbröderna är oerhört företagsamma då de äger och driver sina egna företag, 

vanligtvis tillsammans med familjemedlemmar eller medlemmar ur samfundet. Att 

skapa kunskaper om samfundets företagsamhet och entreprenörskap har varit 

undersökningens huvudsakliga ändamål.  

Den första av undersökningens tre frågeställningar lyder som följer: Vad ligger till 

grund för Plymouthbrödernas företagsamhet?  

För att besvara det förflyttar vi oss till 1960-talet då företagsamheten hade sitt stora 

genombrott inom samfundet. Plymouthbröderna gick då från att vara anställda i företag 

som inte drevs av församlingsmedlemmar till att starta sina egna familjeföretag. 

Insikten om att driva sina egna företag för familjen och samfundets bästa blev allt mer 

påtaglig. Bröderna ville inte bara säkra en framtid för sina barn och ungdomar utan även 

för kommande generationer. Att driva sina egna företag skulle även göra det möjligt för 

bröderna att bevara avskildheten än mer och fokusera desto mer på den privata tron. Att 

driva egna företag innebär att bröderna själva kan välja arbetstider som passar väl 

överens med församlingsmötena och andra sammankomster. Det i sin tur gör att 

bröderna kommer sin privata tro och den heliga skriften närmre.  

I Småland har samfundet två av sina större församlingar etablerade i Smålandsstenar 

samt i Ljungby. Bröderna driver främst företag som inriktar sig på industri och 

producerar vanligtvis produkter i plast, trä och stål. Plymouthbröderna här i Sverige 

samarbetar mycket inom samfundet, men också internationellt med 

församlingsmedlemmar. Framförallt delar de med sig av tips och idéer till varandra men 

erbjuder även ekonomisk hjälp till företag som går mindre bra. Bröderna är dock inte 

helt isolerade från icke-medlemmar i förhållande till företagsamheten, vilket leder oss in 

på undersökningens andra frågeställning: Hur förhåller sig Plymouthbröderna i 

Småland till det svenska samhället i relation till deras företagsamhet och 

entreprenörskap? Även om samfundet gärna lever i avskildhet och värnar om sin 

kollektiva integritet, har jag i min undersökning fått en uppfattning om att avskildheten 

ter sig annorlunda när det gäller brödernas företag. Det är vanligt förekommande att 

bröderna anställer personer utifrån det vill säga personer som inte tillhör samfundet. 

Dels är det en möjlighet för bröderna att utöka sina företag men även sina 

entreprenörskap. Det är även ett sätt för bröderna att bidra till samhället i stort, att kunna 

erbjuda arbetslösa arbeten och en fast inkomst. Bröderna gör även affärer med företag 

som inte drivs av samfundets medlemmar, då de köper och säljer produkter med 

varandra. Skulle bröderna enbart förhandla mellan varandra, skulle det innebära en 

begränsning. Att bröderna har tagit ett mer isolerat förhållningssätt i förhållande till sina 

privatliv, betyder inte att det är ett faktum som inkluderar deras företagsamhet.   

Det har visat sig i denna undersökning att företagsamheten och entreprenörskapet 

inom det kristna samfundet Plymouthbröderna grundar sig på flera olika faktorer. 
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Framförallt handlar det om en trygghet för samfundets medlemmar och för kommande 

generationer men även en annan viktig del som innefattar brödernas kristna tro.  

Religionen är ett element som genomsyrar allt i brödernas liv som även inkluderar 

företagsamheten, vilket berör undersökningens tredje och sista frågeställning Hur tolkar 

de religionens betydelse i relation till deras entreprenörskap och företagsamhet?  

Bröderna är oerhört bibeltrogna och lyfter fram den heliga skriften som ett rättesnöre 

som ska genomsyra allt i livet, även företagsamheten. I Bibeln står det om den kristna 

moralen vars egenskaper är väl passande inom företagsamheten. Rättfärdighet, 

osjälviskhet, hederlighet och målinriktad är egenskaper som är högt aktsamma inom den 

kristna moralen och som är några av de ledord som är centrala inom Plymouthbrödernas 

företag. Ledorden representerar hur en god kristen ska vara men också på vilket sätt 

bröderna vill driva sina företag. Ansvartagande är även en egenskap och ett 

återkommande resonemang för varför och hur bröderna driver sina företag samt en 

aspekt som ständigt utmanar bröderna till vidare entreprenörskap.  
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företag, någon speciell riktlinje eller liknande?  

- Brukar ni göra några religiösa handlingar för att företagen ska vara gynnsamma? 

- Förhandlar ni med icke-bröder? 

- Anställer ni på ert företag icke-bröder?  

- Vill ni berätta om varför ni ogärna sluter kollektivavtal?  

- Den internationelle ledaren för trosamfundet, spelar han någon roll gällande er 

företagsamhet?  

 

 

 

 

 


