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Abstract 

The purpose of this paper is to analyze the reasons a religious minority leader has to convert to a larger religious 

group and how the leader chooses to communicate this event in certain daily press. In March 2014 the leader and 

founder of the Christian and charismatic movement “Livets Ord” (Words of Life), Ulf Ekman, announced his 

decision converting to the Roman Catholic Church after a 10 year long process of thinking. The communications 

of Ekman’s linguistic language in the articles are discussed through two discourse analyzing perspective, Laclau 

& Mouffe’s and Fairclough’s. Lewis Rambo’s theory about the process of conversion is compared with Ekman’s 

statement in the daily press. 

 

According to Ekman, his reasons for leaving “Word of Life” in favor for the Roman Catholic church is how he, in 

RCC, sees the concrete, visible aspect of ”the Church”. In plenty of his sayings he mentions RCC’s sacramental 

dimension, its authentic authority and moral superiority. These opinions were depicted in the Swedish newspaper 

Dagens Nyheter. In the Christian newspaper Dagen Ekman says that he sees the Roman Catholic Church as ”the 

oldest church” which, according to him, was another reason for his conversion. Ekman also says that he feels as if 

the Lord urged him to this conversion because of how God’s order now is broken and that the biblical knowledge 

and those dogmas that the Roman Catholic Church is holding as true, is a step in the right direction for finding 

unity in ”the body of Christ”. In another Swedish Christian newspaper, Världen idag, Ekman expresses the need 

for a ”ministry” in Sweden, which also can be explained as a reason for his conversion. Their social pathos, the 

presence of charismatic Catholics around the world, the strongly established theology, the rich masses, the 

missionaries, and the Roman Catholic Church as an ethical church is said to be another reasons for his conversion 

in Världen idag. The communication of Ekmans conversion in the daily press keeps pretty well in line with 

Rambo’s seven descriptive phases towards conversion. The discourse analysis shows that ”the Church”, according 

to Ekman, can get a significance that will be viewed as some sort of ethos when it’s represents a constructed 

identity which remains unclear. The discourse analysis also shows that Ekman’s sayings tend to ”silence” previous 

criticism he issued towards the Roman Catholic Church. Ekman sometimes cites absolute truths. His statements 

are also intertextually anchored. 

 

Keywords: Diskursanalys, discource analysis, Livets Ord, Ulf Ekman, konversion, conversion, Lewis Rambo, 

Fairclough, Laclau & Mouffe, Katolska kyrkan, dagspress. 

 
  



  

 
 

 

Innehåll 

1 Inledning ............................................................................................................................ 2 

1.1 Syfte och frågeställningar ......................................................................................... 2 

1.2 Forskningsöversikt .................................................................................................... 3 

1.3 Konversion ................................................................................................................. 4 

1.4 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter ...................................................... 6 

1.4.1 Rambos sju faser mot konversion ........................................................................ 6 

1.4.2 Introduktion till diskursanalys .............................................................................. 7 

1.4.3 Diskursanalys som teori och metod ..................................................................... 8 

1.4.4 Diskursanalysens filosofiska premisser ............................................................... 9 

1.5 Metod och material .................................................................................................. 10 

1.5.1 Avgränsningar i metod ....................................................................................... 10 

1.5.2 Avgränsningar i material .................................................................................... 14 

1.5.3 Eventuell problematik med metod och material................................................. 15 

1.5.4 Tillvägagångssätt ................................................................................................ 15 

2 Bakgrund ......................................................................................................................... 17 

2.1 Ekmans liv i korthet ................................................................................................ 17 

2.2 Livets Ord ................................................................................................................. 18 

2.3 Katolska kyrkans roll i Skandinavien ................................................................... 19 

3 Resultat och analys ......................................................................................................... 21 

3.1 Dagens Nyheter ........................................................................................................ 21 

3.2 Dagen ........................................................................................................................ 25 

3.3 Världen idag ............................................................................................................. 27 

3.4 Tillämpning av Rambos teori ................................................................................. 31 

4 Slutsatser .......................................................................................................................... 33 

4.1 Relation till tidigare forskning ............................................................................... 35 

4.2 Slutord ...................................................................................................................... 36 

5 Referenser ........................................................................................................................ 37 

  



  

 
 

 2 

1 Inledning 
 

Genom massmedia har vi sedan 1980-talets början haft möjlighet att följa debatten om den 

karismatiska församlingen Livets Ord1 i Uppsala. Dess tidigare pastor och grundare, Ulf 

Ekman, har blivit en välkänd gestalt i massmedia, TV och radioprogram.2 Livets Ords 

medlemsantal stiger från att ha varit en församling på ca 2000 medlemmar, år 2002, till dagens 

3300 medlemmar.3 Samtidigt som medlemmarna blir fler råder en motsättning i hur Livets Ord 

ska uppfattas, både av människor som varit en del av rörelsen och de som studerat den utifrån. 

Denna kontrast har väckt mitt personliga intresse.  

 

I mars 2014 meddelade Ulf Ekman sitt definitiva beslut att lämna församlingen Livets Ord för 

att upptas i den Katolska kyrkans gemenskap.4 Som grundare, och självklar ledargestalt för 

församlingen, fick det kontroversiella beslutet uppmärksamhet i bland annat Dagens Nyheter.5 

För Ulf Ekman, och hans fru Birgitta Ekman, hade resan mot konverteringen börjat redan vid 

millenniumskiftet. Ekman var tidigare kritisk till Katolska kyrkan vilket han idag ångrar.6 

Genom att försöka analysera Ekmans uttalanden i dagspressen kan vi närma oss en förståelse 

för vilka skäl Ekman har att lämna Livets ord för Katolska kyrkan.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att skildra och analysera vilka skäl en religiös minoritetsledare 

kommunicerar i händelsen av konversion till en större gemenskap i svensk dagspress. 

  

 Vilka skäl kommunicerar Ulf Ekman till att lämna Livets Ord för Katolska kyrkan i 

dagspressen? Hur kan uttalandena förstås genom ett diskursanalytiskt angreppssätt? 

 Hur förhåller sig Ekmans uttalanden till Rambos teori om konversion?  

 

 

 

 

 

                                                 
1 I min undersökning står Livets Ord för den församling som Ekman grundade i Uppsala år 1983.   
2 Simon Coleman. Livets Ord och det svenska samhället. Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd, 1991, 35f. 
3 Stiftelsen för Livets Ords. Årsredovisning 2013/2014. 

http://www.livetsord.se/Portals/0/docs/ArsredovisningLO.pdf (Hämtad 2014-10-01) 
4 Leif Ottenvang. Ulf Ekman konverterar till katolska kyrkan. 2014-03-09. http://www.dagen.se/ulf-ekman-

konverterar-till-katolska-kyrkan-1.95485  (Hämtad 2014-10-13) 

5 Ulf Ekman. ”Därför lämnar jag Livets Ord och blir katolik”. 2014-03-09. http://www.dn.se/debatt/darfor-

lamnar-jag-livets-ord-och-blir-katolik/ (Hämtad 2014-09-28) 
6 Ulf Ekman. ”Därför lämnar jag Livets Ord och blir katolik”. 

http://www.livetsord.se/Portals/0/docs/ArsredovisningLO.pdf
http://www.dagen.se/ulf-ekman-konverterar-till-katolska-kyrkan-1.95485
http://www.dagen.se/ulf-ekman-konverterar-till-katolska-kyrkan-1.95485
http://www.dn.se/debatt/darfor-lamnar-jag-livets-ord-och-blir-katolik/
http://www.dn.se/debatt/darfor-lamnar-jag-livets-ord-och-blir-katolik/
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1.2 Forskningsöversikt 

I detta avsnitt går jag igenom den forskning som svarar mot vilka motiv människor har till att 

konvertera. I slutet av uppsatsen ämnar jag jämföra Ekmans skäl att konvertera med denna 

tidigare forsknings perspektiv på konversion. Det arbete jag bidrar med kan eventuellt tänkas 

fylla den lucka som avser vilka skäl en religiös minoritetsledare har till att konvertera till en 

majoritetsgrupp. Ekmans skäl att lämna Livets Ord för Katolska kyrkan, som grundare och 

auktoritär ledare, och den kommunikation som följer denna övergång, kan förhoppningsvis 

fylla luckor i forskningen om konversion, eftersom det råder få undersökningar hur människor 

kommunicerar deras konversion.  

 

Den amerikanske filosofen, psykologen och pragmatikern William James har länge haft stort 

inflytande på forskningen om konversion. James har främst bidragit till förståelse för att den 

religiösa förändringen och utvecklingen ofta definieras av religiös mognad. Lewis Rambo, 

professor i psykologi och religionsvetenskap, är en annan inflytelserik företrädare som menar 

att konversion ska förstås som en långvarig process som, på många olika sätt, kan ta skilda 

uttryck. Rambos teori om konversion innehåller sju steg som svarar mot vilka stadier individen 

befinner sig i processen mot konversion.7 

 

I likhet med Rambo kritiserar James T. Richardson, professor i psykologi och juridik, det 

plötsliga och dramatiska sättet att benämna konversion som, den så kallade ”paulinska 

omvändelsen”. Detta eftersom individer inte bör betraktas som passiva varelser som Gud eller 

andra sociala krafter påverkar utan minsta aktivitet från de potentiella konvertiterna själva. 

Richardson hävdar istället att individer aktivt söker mening och en passande livsstil genom 

konversion. Han menar att det pluralistiska samhället har föranlett att man bör se på konversion 

som en process där olika skeenden kan påverka konversionen och utgör en så kallad 

”conversion career”.8  

 

John Lofland och Norman Skonovd, professorer i sociologi, menar, likt Richardsons 

”conversion career”, att strävan efter ”self-fullfilment” ofta tar sig i uttryck genom att individen 

undersöker teodicéer och möjliga sätt att vara på. Gemenskapen med andra trosfränder förklaras 

i detta perspektiv inte utgöra en större betydelse i valet av konversion. Det ”intellektuella 

motivet”, som det betecknas, är snarare något som individen själv arbetar mot. Detta kan också 

benämnas som ”sökande” där det är rimligt att tro att personen finner en ny lära eller bok som 

tros ska ge svar på de frågor man tvivlat över.9  

 

                                                 
7 Ulf Görman. Konversion. I Religion i Sverige, Ingvar Svanberg & David Westerlund (red.) 63-65. 2 uppl. 

Stockholm: Dialogos, 2011, 63.  
8 Lars Ahlin. Pilgrim, turist eller flykting?: en studie av individuell religiös rörlighet i senmoderniteten. Eslöv: 

Östlings bokförlag Symposion, 2005, 25f. 
9 Lars Ahlin. Pilgrim, turist eller flykting?, 22. 
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Religionssociologen Lars Ahlin menar att vissa religiösa ideologier och organ är så pass lika 

varandra att de många likheterna, och de få men ändå betydelsefulla skillnaderna, är rimligare 

förklaringar till konversion än de konverteringsmotiv som vissa författare vill undersöka 

konversion med.10  

 

Sociologen James V. Downton talar, till skillnad från övriga, om en slutpunkt i 

konversionsprocessen, vilken är den västenliga förändringen av personligheten. Denna 

förändring når individer först efter ett långt tidsförlopp.11  

 

Susan Sundback, professor i sociologi, menar att konversioner i skandinavisk media ofta 

benämns som ”katolsk konversion”. Dessa människors konversion är oftast präglad av en slags 

protest mot lutherdomen, antingen som kyrka eller kulturellt fenomen.12 

 

Teologen David A. Knight, Robert H. Woods Jr., professor i kommunikation och media och 

sociologen Ines W. Jindra, undersöker om det råder någon skillnad i hur män och kvinnor 

kommunicerar deras val att konvertera. Författarna pekar dock på att det finns få 

undersökningar som undersöker hur människor kommunicerar deras konversioner, vilket 

författarna gjort och vad jag avser göra med detta arbete.13 

1.3 Konversion 

Begreppet ”konversion” har inte en entydig betydelse varför jag valt att behandla dessa 

meningsskiljaktigheter i detta avsnitt. Jag vill även nämna vilka forskningstraditioner som varit 

aktuella och hur forskningen flyttat fokus eftersom begreppet ”konversion” också är starkt 

förknippat med forskningen som bedrivits. 

 

Enligt Svenska Akademiens ordlista har ”konversion” betydelsen ”övergång till annan 

religionsform, omvändelse”.14 Ordet används främst för att beteckna förändringen av en religiös 

övertygelse. Detta kan innebära att man exempelvis byter religiös tillhörighet. Konversion kan 

även ske inom en religion, som i Ekmans fall, där både Katolska kyrkan och Livets Ord befinner 

sig inom kristendomens sfär.15 Förändringen i den religiösa övertygelsen kan även ske mellan 

samfund, som exempelvis i en övergång från Pingstkyrkan till Equmeniakyrkan. Ulf Görman, 

                                                 
10 Ibid, 24. 
11 Ibid, 20. 
12 Susan Sundback. The Role of Converts in the Return of Roman Catholicism to Scandinavia. I Towards a New 

Understanding of Conversion, Ulf Görman (red.), 49-64. Lund: Teologiska institutionen, Univ. 1999, 49. 
13 David A. Knight, Robert H. Woods, Jr. och Ines W. Jindra. Gender Differences in the Communication of 

Christian Conversion Narratives. 2005. 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/3512045?sid=21104994093611&uid=2&uid=4#page_scan_tab_contents 

(Hämtad 2014-11-02) 
14 Konversion. Svenska Akademiens ordlista. 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista (Hämtad 

2014-11-13) 
15 Ulf Görman. Konversion i Religion i Sverige, 63. 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/3512045?sid=21104994093611&uid=2&uid=4#page_scan_tab_contents
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
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professor i etik, menar att de som övergår till en icke-religiös livsåskådning också kan 

benämnas som konvertiter.16  

          

Konversion behöver inte alltid klassas som religiös eller andlig handling. Konversion kan även 

motiveras av politiska och samhälleliga förgrunder. Dessa följder uppstår oftast då mer 

framträdande personer väljer att konvertera.17 Konversionsbegreppet är till följd av det ökade 

intresset för nya religiösa rörelser inte längre ett begrepp som kan appliceras i enbart kristna 

kontexter. Enligt Ahlin har detta lett till att begreppet vidgats och nyanserats.18 Ahlin diskuterar 

om vi inte helt ska slopa det gamla sättet att behandla konversionsbegreppet på, eftersom det 

syftar till en specifik tid och plats. Istället bör vi tänka att vi som utgångspunkt har fler religiösa 

komponenter, från ett stort antal världsåskådningar, att välja mellan, varför begreppets 

traditionsenliga betydelse kan orsaka förvirring.  

 

Konversionsbegreppet har tidigare fått stå modell för de upplevelser som lett till en avgörande 

förändring av verklighetsbilden, livsstil och religiös gemenskap medan forskningen är mer 

koncentrerad på att se vilken process som föranlett konversion. Den religiösa identiteten har 

oftast kopplats samman med medlemskap i en religiös organisation varför forskningen oftast 

applicerats till dessa sammanhang. Den traditionella forskningen har även fokuserat på 

betydelsen av konversion på individnivå och varit präglad av användningen av modeller för att 

undersöka den religiösa förändringen. Detta har gjort att man fått fram selektiva och begränsade 

aspekter av vad religiös förändring innebär.19 Det går numera att fritt välja från det 

”smörgåsbord” som erbjuder exempelvis modern vetenskap, religion och mysticism, varför 

Ahlin menar att vi idag kan prata om ett nytt fält av konversion: 

 

Det nya är inte bara att det inte längre går att tala om snabba radikala förändringar; 

det är nu också fråga om förändringar som inte behöver leda fram till en slutpunkt, en 

slutpunkt i betydelse av en avgörande förändring av personligheten och den enskildes 

liv.20 
 

Ahlin menar att det är rimligare att prata om en ständig pågående förändring av en individs 

religiositet. I det moderna samhället har detta synsätt på konversion blivit allt vanligare. 

Tidigare var den mystiska, väckelseinspirerade, ”paulinska” konversionen den rådande 

modellen för vad konversion kan innebära. Denna ”paulinska” konversionen har rötter i Paulus 

konversion på hans väg till Damaskus. Omvändelsen skedde plötsligt och dramatiskt. Först 

förklaras hans trosföreställningar radikalt förändras och därefter beteendet. Idag är den 

”paulinska” synen på konversion ej den rådande i forskningen.21  

                                                 
16 Ibid, 63. 
17 Ibid, 63. 
18 Lars Ahlin. Pilgrim, turist eller flykting?, 38. 
19 Ulf Görman. Konversion I Religion i Sverige, 63. 
20 Lars Ahlin. Pilgrim, turist eller flykting?, 25. 
21 Ibid, 20. 
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1.4 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

I detta avsnitt beskriver jag vilka teoretiska och metodologiska ramverk och utgångspunkter jag 

förhåller mig till. Lewis Rambos perspektiv på konversion i sju steg används som teoretisk 

utgångspunkt medan diskursanalysen är menad att fungera både som teoretisk och 

metodologiskt utgångspunkt. Jag introducerar begreppet diskursanalys, visar dess 

möjlighetsområden som teori och metod samt presenterar grundläggande filosofiska premisser 

som diskursanalysen vilar på. 

1.4.1 Rambos sju faser mot konversion  

Rambo ställer sig frågan hur vi kan förstå människors orsaker till att konvertera och på vilka 

skilda vis detta kan ske. Rambo klargör att konversion är komplext då processen inkluderar 

kulturella, sociala och religiösa dimensioner. Konversion kan ske plötsligt men är i de flesta 

fall en process som ibland förblir permanent. Rambos sju olika steg för att förklara processen 

till konversion integreras av perspektiv på antropologi, psykologi, sociologi och religiösa 

studier. Även om beskrivningen av faserna inte kan göra anspråk på att vara allmängiltiga kan 

de organisera mönster och processer i religiösa förändringar.22 

 

Fas 1, Kontexten: I denna fas beskrivs hur konversionen ta sin början. Som utgångspunkt menar 

Rambo att människan är starkt influerad av den kontext individen befinner sig inom som både 

kan bibehålla och förändra ett levnadssätt. Vare sig man är en del av kyrkan, föreningslivet eller 

politiken påverkas man av det dynamiska i kontexten. Media förmedlar budskap till människor 

varje dag om att förändringar ibland är önskvärda och tros ha en stark inverkan på människor. 

Inte enbart media, utan även relationer, utbildning och strukturer förmedlar den potentiella 

konversionen vilket påverkar oss till att vilja förändras. I sökandet efter förändring kan 

människor välja religiöst orienterade metoder.23 

 

Fas 2, Krisen: Krisen gör att människor öppnar upp för nya möjligheter att konfrontera sina 

begränsningar och sporrar till att ställa nya frågor till konflikten som orsakat krisen. 

Erfarenheter som människan har fått utgör ofta kriser. Denna förvirring som erfarenheten 

frambringat kan vara det huvudsakliga skälet till att vilja förändras.24 

 

Fas 3, Det aktiva sökandet: Rambo menar att människan aktivt söker förklaringar till vad 

meningen med livet kan vara i vår värld. Sökandet efter något som kan vara bättre än det liv 

som människan befinner sig i utgör en central aspekt. De flesta konvertiter förklaras således 

aktivt engagera sig i sökandet efter den fullkomliga förklaringen. Den tänkbara konversionen 

motiveras utifrån möjligheterna att undfly smärta, upplevelse av tillfredsställelse, delaktigheten 

                                                 
22 Lewis Ray Rambo. Understanding religious conversion. New Haven: Yale University Press 1993, 165.  
23 Lewis Ray Rambo. Understanding religious conversion, 166. 
24 Ibid, 166. 
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av ett konceptuellt system, förbättring av självkänslan, stabiliserandet av relationer och känslan 

av att uppnå kraft och transcendens.25 

 

Fas 4, Mötet: I denna fas söker människor nya möjligheter att förstå förvirringen som krisen 

utgjort. Människan söker sig till nya inriktningar och möter där människor i likande situationer. 

Dessa möten utgör komplexa utbyten av meningsskiljaktigheter. Individerna vet oftast vilken 

förändring de vill åt och stöter därför bort sådant som ej uppfattas vara önskvärt i deras 

potentiella förändring.  

 

Fas 5, Samspelet: När individen etablerar sin uppfattning till andra människor kan individen 

uppleva en styrka i att andra människor har liknande uppfattningar. Relationer utgör därför 

oftast den viktigaste aspekten till den nya uppfattning man kommit fram till, eftersom den 

formas i samspelet med andra. Ritualerna, som sker i samspelet, gör att den potentiella 

konvertiten inte enbart upplever religion på ett intellektuellt plan, utan även på ett konkret sätt. 

På samma sätt utgör språket, eller retoriken, ett system för hur man kan tolka den religiösa 

sfären och det nya livet som man är på väg att börja leva. Den potentiella konvertiten prövar en 

ny roll i samspelet med andra, och har religionen som stöttepelare i samspelet och prövar 

därigenom hur det kan vara att leva i den nya religiösa sfären.26 

 

Fas 6, Engagemanget: Gruppen som individen blivit delaktig i förväntar sig i detta stadie att 

individen ska konvertera och engagera sig. Vissa grupper vill därför att individen genomgår 

vissa ritualer för att få en slags förbindelse med Gud och gruppen, exempelvis dop. Ritualerna 

kan även innebära att man separeras från det liv man tidigare levt och välkomnas till en ny 

värld. I detta stadie blir konvertiten en fullkomlig medlem.27 

 

Fas 7, Konsekvenserna: I denna fas har konsekvenserna, som en följd av konversionen, blivit 

tydliga för konvertiten. För vissa har konversionen förändrat människans liv på ett radikalt sätt. 

Tron och handlingarna kan kraftfullt skilja sig från tidigare. Vissa kan känna att de har ett 

uppdrag att missionera sin religions budskap medan andra kan uppleva frid och trygghet. Vissa 

konvertiter kan känna sig lurade och manipulerade eftersom de insett att de förväntningar de 

hade inte infriades. Konversionen är i detta stadie beroende av att den försvaras (av både 

konveriteten och gruppen konvertiten tillhör), vårdas, bekräftas och stöds.28 

1.4.2 Introduktion till diskursanalys 

För att kunna analysera de uttalanden Ekman gjort i dagspressen kommer jag att använda mig 

av diskursanalys som angreppssätt. Diskursbegreppet är på modet och har varit det under de 

senaste tio åren. I vetenskapliga texter används ordet ”diskurs” ofta okritiskt och innehållet har 

                                                 
25 Ibid, 166f. 
26 Ibid, 167f. 
27 Ibid, 168f.  
28 Ibid, 170. 
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ofta inga bestämda känntecken.29 Diskursanalys är användbart för religionsforskare för dess 

funktionsduglighet och kritiska perspektiv. Diskurs är ingen entydigt begrepp utan visar upp en 

mångfald i hur vi på olika sätt kan använda oss av det.30 
 

Det har självklart inneburit att begreppet blivit ganska oklart; antingen betyder det nästan 

ingenting eller också så används det i mer precisa, men något olika betydelser i olika 

sammanhang.31   

 

Ordet ”diskurs” rymmer en idé om att språkets mönster anpassas till olika sammanhang. Man 

talar exempelvis om ”politisk analys” och ”medicinsk analys”. Till dessa sammanhang har vi 

möjlighet att analysera språkliga mönster vilket begreppet ”diskursanlys” ämnar göra. 

Begreppet ”diskursanalys” kan utgöra ett samlingsbegrepp för hela det diskursanalytiska 

fältet.32 Otterbeck menar att det råder två diskursanalystrender. I den ena formen, som min 

uppsats förhåller sig till närmst, analyseras det språkliga innehållet för att nå de underbyggda 

maktförhållandena. I den andra formen försöker man analysera textens utsagor, dock utan att 

prioritera språkets betydelse.33  

           

Discours på franska, discourse på engelska och diskurs på svenska har alla samma innebörd, 

nämligen ”samtal” och kommer från latiners discursus.34 Diskursanalys är ofta starkt 

förknippad med den franska filosofen och idéhistorikern Michel Foucault vars teoretiska och 

historiska arbete haft stort inflytande i statsvetenskaplig, sociologisk och religionshistorisk 

forskning.35 Språkets idé, struktur och tradition är centrala utgångspunkter i diskursanalysen.36 

Relationen mellan praktik och språk är även en central aspekt då man talar om diskursanalys. 

Språket och praktiken har ett beroendeförhållande till varandra. Praktiken kan låta sig formas 

av språket och praktiken har möjlighet att forma språket.37 

1.4.3 Diskursanalys som teori och metod 

Diskursanalys behöver inte enbart innefatta metod eller teori. Författarna menar att begreppet 

kan betraktas som en paketlösning, där de metodologiska och teoretiska inslagen bör vara 

sammanlänkande och således utgöra en enhet.38  

           

                                                 
29 Jonas Otterbeck. Diskursanalys. I Människor och makter: en introduktion till religionsvetenskap, Jonas 

Svensson & Stefan Arvidsson (red.) Halmstad: [Elektronisk resurs], 2010, 155; Marianne Winther Jørgensen & 

Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur, 2007, 7. 
30 Jonas Otterbeck. Diskursanalys. I Människor och makter, 155. 
31 Winther Jørgensen & Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 7. 
32 Ibid, 7. 
33 Jonas Otterbeck. Diskursanalys. I Människor och makter, 155. 
34 Ibid, 155. 
35 Norman Fairclough, Analysing discourse: textual analysis for social research, New York: Routledge, 2003, 

227; Jonas Otterbeck. Diskursanalys. I Människor och makter, 155. 
36 Jonas Otterbeck. Människor och makter, 155. 
37 Ibid, 155. 
38 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 10. 



  

 
 

 9 

Universitetslektor i kultur, samhällstenskap och medieproduktion Marianne Winther Jörgensen 

& Louise Phillips, docent i kommunikationsvetenskap, presenterar tre olika sätt att förhålla sig 

till diskursanalys.39 Jag har valt att presentera och använda mig av två av att dessa angrepssätt. 

Deras förhållningssätt delar grundidén att sättet vi pratar på inte opartiskt avspeglar vår 

omvärld. Sociala relationer och identiteter reflekteras genom språket och kan aktivt förändra 

vår omvärld. Ur dessa aspekter kan Ekmans språk analyseras för att undersöka vilka skäl han 

har till att konvertera. I valet av diskursanalys är det viktigt att inte lättvindigt välja analysmetod 

utan den bör ha förankring i den teoretiska och metodologiska grunden.40 De diskursanalytiska 

angrepssätten som presenteras har sin bakgrund i strukturalistisk och poststrukturalistisk 

språkteori. Dessa är: 

 

1. Ernesto Laclau, professor i teoretisk politik och Chantal Mouffe, professor i statsvetenskap, 

menar att utgångspunkten i diskursteori är språkets instabilitet vilket leder till att diskursers 

betydelser aldrig kan fastslås. Diskursen ska heller inte uppfattas som en sluten enhet 

eftersom den har kontakt med andra diskurser och därmed kan förändras. Olika diskurser 

kämpar på därför om att uppnå hegemoni, genom att fastställa vad språkets betydelse 

faktiskt är. Dock är denna kamp ständigt pågående då olika diskurser strävar efter att fastslå 

diskursens betydelse.41  

 

2. Norman Fairclough, emeritus professor i lingvistik, betonar att diskursen bidrar till att skapa 

den sociala världen, men håller fast vid att diskursen bara utgör en av flera aspekter i hur en 

social praktik ska uppfattas. Fairclough fokuserar på intertextualitet, det vill säga att han 

analyserar spår av andra texter och deras diskurs i den text han analyserar.42  

     

De olika sätten att arbeta med diskursanalys behöver inte ses som motsättningar till varandra 

utan bör integreras och i avsnitt 1.5.1 motiverar jag således hur och varför jag väljer att 

kombinera ovan nämnda tillvägagångssätt och vilka avgränsningar jag gjort för att analysera 

Ekmans uttalanden.   

1.4.4 Diskursanalysens filosofiska premisser 

De grundläggande premisserna som jag väljer att presentera strider inte mot varandra.43 Winther 

Jørgensen & Phillips menar istället att dessa fyra premisser binder ihop fältet, vilka alla vilar 

på socialkonstruktionistisk grund.44 Som angrepssätt finns för det första den kritiska 

inställningen till självklar kunskap.45 Författarna menar att vi har ett sätt att kategorisera världen 

på, och att våra föreställningar om vad som är sann kunskap inte representeras i verkligheten. 

                                                 
39 Ibid, 7. 
40 Ibid, 10. 
41 Ibid, 13. 
42 Ibid, 13. 
43 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 14;131; 10. 
44 Ibid, 11. 
45 Jonas Otterbeck. Diskursanalys. I Människor och makter, 155; Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips. 

Diskursanalys som teori och metod, 11.  
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Vårt förhållande till kunskap bör vara att den är socialt konstruerad och ej objektivt sann varför 

vi kan vara kritiska till kunskap som presenteras som sann i den diskursanalytiska analysen. 

Det andra angrepssättet behandlar historisk och kulturell specificitet.46 Vår kulturella och 

historiska prägel anses påverka vår syn på kunskap om världen. Vi är beroende av den tid och 

plats vi befinner oss i.47 Kunskap kan uppfattas som oföränderlig i skeendet vi kommer i kontakt 

med den. Den sociala världen bestäms inte av människors inre ”essens” utan konstrueras just 

socialt genom identitet, kunskap och relationer.  

           

Det tredje angrepssättet behandlar sambandet mellan kunskap och sociala processer.48 ”Vad 

som är etablerad kunskap är en fråga om maktkamp mellan olika aktörer. Våra sociala sam-

manhang bestämmer på så sätt många gånger vad vi anser är sant eller falskt”49. Samband 

mellan kunskap och social handling presenteras som det fjärde angreppssättet. I en redan 

bestämd världsbild blir vissa handlingar accepterade som rätta, medan andra betraktas som 

felaktiga. Olika världsbilder ger med andra ord upphov till skilda attityder till sociala handlingar 

vilket leder till sociala konsekvenser.50 Detta skulle exempelvis kunna vara att talet, tystnaden, 

gester och umgängesformer är socialt konstruerade i diskurser, där kunskap ska förstås och 

användas för att disciplinera människor. Denna arena är även en plats för kamp om vad som är 

rätt och fel. Vad som sägs är inte alltid det centrala, utan även vem som säger vad i vilket 

sammanhang.51  

           

I avsnitt 4 (Slutsatser) diskuterar jag om de grundläggande filosofiska premisserna, som det 

diskursanalytiska fältet vilar på, uppfylls. Detta för att förstå Ekmans konversion utifrån de 

premisser som ställs på undersökningens bidrag. 

1.5 Metod och material 

I denna del presenterar jag de avgränsningar i materialet som jag gjort och på vilka sätt jag 

kommer använda mig av Fairclough och Laclau & Mouffes diskursanalys. 

1.5.1 Avgränsningar i metod 

För att kunna göra en så fungerande och konkret diskursanalys som möjligt, då den många 

gånger kan uppfattas abstrakt, behöver jag strukturera mitt tänkta sätt att använda mig av 

diskursteorin (Laclau & Mouffe) och den kritiska diskursanalysen (Fairclough). Jag vill med 

min tänkta avgränsning av metoden skapa en ram för analysen av Ekmans uttalanden i 

dagspressen. Winther Jørgensen & Phillips menar att en ram ska byggas upp utifrån flera 

perspektiv som svarar mot arbetets syfte.52 Jag vill därmed framhålla att jag väljer att 

                                                 
46 Jonas Otterbeck. Diskursanalys. I Människor och makter, 155; Winther Jørgensen & Phillips. Diskursanalys 

som teori och metod, 11. 
47 Jonas Otterbeck. Diskursanalys. I Människor och makter, 155. 
48 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 12. 
49 Jonas Otterbeck. Diskursanalys. I Människor och makter, 155. 
50 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 12. 
51 Jonas Otterbeck. Diskursanalys. I Människor och makter, 156.  
52 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 146. 
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konkretisera en slags diskursanalys som svarar mot syftet och frågeställningarna. Enligt 

Winther Jørgensen & Phillips är det en fördel att skapa ett skelett som utgångspunkt för en 

konkret diskursanalys.53 Detta vill jag göra i tre steg. 

 

I steg 1 vill jag som utgångspunkt förmedla vilken diskursordning jag kommer utgå från, vilket 

kan förklaras vara ett sätt att samla ihop material som täcker samma terräng och där olika 

diskurser kämpar för att förklara sitt innehåll. Winther Jörgensen & Phillips förklarar dock att 

det egentligen ska till en ”omfattande” undersökning innan man kan påstå att man gjort en 

fullbordad diskursordning.54 Jag väljer trots detta att benämna min tänkta process som 

diskursordning. Diskurs är en slags kamp om att fixera eller fastslå en bestämd betydelse inom 

ett område.55 I mitt fall är detta hur Ekman kommunicerar sina skäl att konvertera och det 

bestämda området är svensk dagspress. Dessa olika diskurser kan visa på skillnader i Ekmans 

sätt att förklara konverteringen. Jag har därför behövt ringa in en grupp diskurser som jag vill 

analysera. Dessa diskurser ryms inom dagstidningarna Dagens Nyheter, Världen Idag och 

Dagen. I steg nummer två kommer jag titta på de förklaringar som det råder strid om, vilka 

förklaringar som man kan ta för givet eller om uttalandena är skilda från en artikel till en annan. 

Detta steg i diskursordningen utgör sedan huvuddelen av min diskursanalys. I steg nummer tre 

vill jag svara på frågeställningarna och därefter jämföra mitt resultat med den tidigare 

forskningsöversikt jag presenterat. Denna diskursordning är tänkt att genomsyra 

diskursanalysen. 

 

Vad som kan sättas i förhållande till ovan nämnda diskursordning är Laclau & Mouffes sätt att 

betrakta diskurser och artikulationer (en slags hjälp som gör så att teckens identitet kan 

identifieras) som ständigt föränderliga och att de aldrig kan förväntas fastslå en viss betydelse.56 

Denna hänsyn kan med fördel sättas i relation till steg två i diskursordningen, som vill belysa 

kampen mellan olika diskurser i texten. ”Diskursteorin syftar till en förståelse av det sociala 

som diskursiv konstruktion, där alla sociala fenomen i princip kan analyseras med 

diskursanalytiska redskap”57. Dock tillhandahåller Laclau & Mouffe inte så många praktiska 

redskap för just textanalys, utan den behöver därför kompletteras med Faircloughs kritiska 

diskursanalys. Laclau & Mouffes teori kan likafullt fungera som utgångspunkt för 

diskursanalysen då de menar att det pågår en ständig social strid för att kunna fixera en 

betydelse, då analytiker vill finna entydighet i den sociala konstruktionen58. Denna entydighet 

vill även jag finna i Ekmans skäl att konvertera. Denna strid är intressant att belysa, exempelvis 

genom att jämföra om Ekman kommunicerar konverteringen på skilda sätt.  

 

                                                 
53 Ibid, 138. 
54 Ibid, 134. 
55 Ibid, 134. 
56 Ibid, 62. 
57 Ibid, 31. 
58 Ibid, 31. 
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Vissa begrepp som Laclau & Mouffe utgår från anser jag vara användbara i kommande 

diskursanalysdel, vad gäller de uttalanden som Ekman formulerar i de utvalda artiklarna. 

Diskurs beskrivs vara den fixering av betydelse som en diskurs vill förmedla, exempelvis en 

persons huvudsakliga argumentation och syfte med framställningen av en text. Domänen är de 

moment (beteckningar) för alla tecken som finns inom en diskurs. En diskurs, domän och 

moment skulle således kunna vara ”Varför vi bör ha färre elever i klasserna”, ”Pedagogik” och 

”Tid med läraren”. Moment förklaras nämligen skilja sig från varandra på bestämda sätt och 

deras betydelser fixeras därför i vilken relation de får till varandra.59 Element beskrivs vara de 

tecken som är mångtydiga inom en domän. Diskursen som texten befinner sig inom försöker 

därför reducera deras mångtydighet till entydighet. Det diskursiva fältet har dock så många 

infallsvinklar att det som uppfattas som entydigt inte kan fastställas, varför texten i detta 

angrepssätt alltid kan argumenteras inneha en annan betydelse. Författarna diskuterar att 

exempelvis ett ord som ”kropp”, i en kristen diskurs, i sig inte har så stor betydelse. Sätts det 

däremot i relation till andra tecken kan det få sin mening, till exempel ”Kristi kropp”. 

Artikulation är hjälpen som gör att elementens identitet kan förtydligas och sättas i relation till 

varandra. Orden ”kropp” och ”själ” kan exempelvis i samma mening få en annan betydelse än 

om de stått i olika sammanhang. Artikulation formar betydelsen hos strukturen. Det kan dock 

föras en kamp om hur denna struktur ska se ut, vilka diskurser som ska få råda och om de 

enskildas tecken kan tillskrivas en viss betydelse.60 Vidare nämns nodalpunkter som viktiga 

begrepp kring vilka de andra tecknen organiseras. Detta ska leda till att man närmare kan nå en 

betydelse.61 Det diskursiva fältet beskrivs vara de möjligheter som diskursen utesluter. Den 

fullständiga övergången från element till moment är aldrig helt slutförd eftersom det kan råda 

ett tillfälligt stopp i tecknets betydelse, vilken kan kallas för en tillslutning av diskursen.62 

Diskursen strävar således efter att göra element till moment genom tillslutning och vill avskaffa 

alla mångtydigheter i detta perspektiv.63 Frågor som kan hjälpa till på traven, utifrån Laclau och 

Mouffes teori, är: 

 
Vilka betydelser etablerar de genom att sätta elementen i bestämda förhållanden till 

varandra, och vilka betydelser utesluter de? […] Vilken diskurs eller vilka diskurser 

bygger en konkret artikulation på, vilka diskurser reproducerar den? […] Hur 

ifrågasätter och omformar en konkret artikulation en diskurs genom att omdefiniera 

några av dess moment? […] Vilka tecken har en privilegierad status, och hur 

definieras de i förhållande till diskursens andra tecken?64 

När nodalpunkterna identifierats kan man undersöka hur andra diskurser (artiklarna) definierat 

samma tecken fast i andra avseenden. Kampen om vilken betydelse som är viktig att definiera, 

genom det betydelsefulla innehållet, och vad som är oemotsagt kan vara intressant att ta fasta 

på.65  

                                                 
59 Ibid, 33. 
60 Ibid, 35. 
61 Ibid, 33. 
62 Ibid, 34. 
63 Ibid, 35. 
64 Ibid, 36. 
65 Ibid, 37. 
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Syftet med att använda Faircloughs kritiska diskursanalys är att fokusera på lingvistiken hos 

sociala och kulturella fenomen samt förändringsprocesser i texten.66 Begreppen, som återfinns 

hos Laclau & Mouffe, har något skiftande betydelse i Faircloughs olika verk. Dessa ryms inom 

tre aspekter och behöver konkretiseras för att underlätta analysen. 

 

Texten utgör utgångspunkten för analysen. Fairclough använder sig av en mängd begrepp för 

att komma fram till dess underbyggda tolkning. Tanken är att begreppen som Fairclough 

presenterar ska fylla de lyckor som jag anser att Laclau & Mouffes diskursteori har. Till 

exempel är begreppet etos tänkt att representera de konstruerade identiteter som går att utläsa 

utifrån språket. Ett annat begrepp är transitivitet där man är intresserad av att klarlägga de 

ideologiska konsekvenserna genom att titta på om subjekt och objekt förbinds eller inte. Man 

är intresserad av om detta kan ha betydelse för textens framställning och därmed vilka skilda 

uppfattningar mottagaren kan få till texten. Nominalisering är begreppet som används för att 

identifiera skeenden som tystas ner i en text. ”Det är kallt”, ”jag tycker det är kallt” och ”kanske 

är det lite kallt” är alla uttryck som vi använder oss av för att prata om temperaturen vilket 

Fairclough menar är en form av instämmande (modalitet) som får konsekvenser för diskursens 

konstruktion.67  

 

Genom den diskursiva praktiken undersöker man exempelvis vilka led en text bör genomgå, 

och vilka förändringar som den genomgår fram till det att den trycks i en tidning. Det finns 

också möjlighet att undersöka vilka förändringar en text genomgått innan den trycks genom att 

titta på samma text fast i olika utformningar. De flesta diskursanalytiker tar inte reda på hur 

mottagarna tolkar texten, även om detta går att göra genom så kallade 

receptionsundersökningar. I likhet med de flesta diskursanalytiker kommer jag inte göra 

receptionsundersökningar och inte heller undersöka en texts eventuella förändringar innan den 

presenterades som en nyhet. Begrepp som intertextualitet och interdiskursivitet behandlar vilka 

texter som intertextuellt bygger på andra texter.68 Fairclough menar att interdiskursiviteten har 

till syfte att undersöka vilken diskurstyp som råder och på vilket sätt denna tar sig i uttryck och 

om texten är tydligt förankrad till den tänkta mottagaren.69 För att kunna ta reda på detta 

behöver andra uttalanden som Ekman gjort gällande Katolska kyrkan i dagspressen tas i 

beaktning. Den intertextuella analysen är snarlik Laclau & Mouffes begrepp artikulation som 

syftar till att ge elementen i texten en ny identitet.70 Dock kan intertextualiteten i Faircloughs 

synsätt även påvisa vilka sociala eller kulturella krafter en text är präglad av.71 I denna analys 

kommer dock inte större fokus läggas på denna typ av intertextualitet, utan snarare kopplas till 

Laclau & Mouffes artikulation, då denna tar utgångspunkt i den faktiska texten utan att gå 

                                                 
66 Ibid, 67. 
67 Ibid, 87f. 
68 Ibid, 85f. 
69 Norman Fairclough. Discourse and social change. Cambridge: Polity 1992, 232. 
70 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 133. 
71 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 132. 
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vidare till vidare efterforskningar av elementens betydelse i andra diskurser. Dock är man i 

Faircloughs synsätt på intertextualitet även intresserad av att undersöka tidigare 

betydelsebildningar.72  

 

Den sociala praktiken är en viktig del i Faircloughs synsätt, eftersom den syftar till att 

undersöka reproduktion och förändringen av kunskap, identiteter, sociala relationer och 

maktrelationer samtidigt som den sätts i förhållande till andra sociala praktiker.73 Med detta 

som utgångspunkt kan texten och den diskursiva praktiken sättas i relation till den bredare 

sociala praktik som den är en del av. Frågor som kan ställas till den sociala praktiken är som 

följer: 

 

Vad är det för nät av diskurser som den diskursiva praktiken ingår i? […] Hur fördelas 

och regleras de? […] Vad finns det exempelvis för institutionella och ekonomiska 

betingelser för den ifrågavarande diskursiva praktiken?74 

Den sociala praktiken kommer utgöra en mer diskuterande aspekt eftersom frågorna och de svar 

som kan förväntas, i förhållande till syftet och frågeställningarna, är alltför spekulativa. 

Fairclough menar att dessa frågor inte bör besvaras utan att blanda in exempelvis sociologisk 

teori eller kulturteori vilken ifrågasätter den sociala praktiken.75 På grund av detta har jag valt 

att sätta dessa frågor i relation till Rambos sju steg mot konversion. Vad som även är intressant 

är hur Fairclough hävdar att diskursiv praktik inte enbart reproducerar en redan existerande 

diskursiv praktik utan vidhåller att strukturen bör ifrågasättas genom att ge beteckningar åt det 

som ligger utanför strukturen.76 Detta görs genom den sociala praktiken där övriga sociala 

praktiker uppfattas förändra diskursen.  

1.5.2 Avgränsningar i material 

Ekmans utträde ur Livets Ord offentliggjordes den 9:e mars 2014, via tidningen Dagens 

Nyheter, där Ulf Ekmans ”öppna brev” offentliggjordes.77 Jag har valt att avgränsa mitt material 

till tre dagstidningar som lät nyheten rymmas. Två av tidningarna har kristen agenda (Dagen, 

Världen Idag) medan den tredje (Dagens Nyheter78) har en bredare läsarkrets. DN hänvisar till 

Ekmans öppna brev. Dagens artikel hämtar material ur den predikan Ekman höll i Livets Ords 

församling där han förklarade valet att konvertera. Artikeln i Världen idag innehåller en längre 

intervju med Ulf Ekman och hans fru Birgitta Ekman. 

                                                 
72 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 132; Norman Fairclough. 

Discourse and social change, 233. 
73 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 71. 
74 Ibid, 90 
75 Ibid, 90. 
76 Ibid, 71. 
77 Ulf Ekman. ”Därför lämnar jag Livets Ord och blir katolik”.  
78 Fortsättningsvis kommer jag benämna Dagens Nyheter som DN. 
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1.5.3 Eventuell problematik med metod och material 

Varför jag fokuserat på dagstidningar är främst för att dessa nyheter når många människor, 

kanske fler än vad religiösa organisationer lyckas göra.  

 

Istället står det helt klart att medias betydelse som förmedlare av budskap, som ger 

människor en bild av vad som karaktäriserar det rätta, och därmed det 

eftertraktansvärda livet, idag är ojämförligt större än de religiösa organisationernas.79 

Som citatet belyser är det troligare att fler människor når nyheten via dagspressen, och på så 

sätt formar sin uppfattning till händelsen. Eftersom Ekman tidigare florerat i dagspressen, oftast 

i negativa sammanhang, tyckte jag mig även finna just dagstidningarnas framställningar av 

artiklarna som intressanta. De flesta stora dagstidningar hänvisade dock till DN och Ekmans 

öppna brev, varför dessa ej skiljer sig från DN. Tidningarna kan likväl nå många människor. 

De två kristna tidningarna kan förväntas nå en ”kristen” läsarkrets eftersom kristna sannolikt 

läser dessa typer av tidningar i större utsträckning. 

 

De slutsatser som arbetet kan bidra med är Ekmans skäl att lämna Livets Ord för Katolska 

kyrkan och varför han väljer att uttrycka sig som han gör. Resultatet ställs i relation till vald 

teori och angrepssätt och resultatet ska ”förstås” via dessa. Materialet kan inte förväntas vara 

representativt för vilka uppfattningar läsare kan få till nyheten, då vissa säkerligen följt 

händelsen i senare skeenden via andra tidningar, bloggar och så vidare. Därmed kan tankarna 

ha utvecklats kring konversionen, från den dagen då nyheten lät rymmas i dagspressen.   

 

Enligt Fairclough måste man överväga olika etiska frågor vad gäller användningen av 

ens forskningsresultat i offentligheten. Man ska erkänna att det finns en risk att 

resultaten kan komma att användas som en resurs i ”social ingenjörskonst”.80 

Det finns en risk att resultatet uppfattas vara någon slags social ingenjörskonst vilket i princip 

innebär att analysen av material kan tillgodoses av den tes författaren förväntas svara på. Dock 

påvisas resultatet i tabeller och tillvägagångssätt presenteras nedan, vilket kan öka arbetets 

reliabilitet. 

1.5.4 Tillvägagångssätt 

Då jag bestämt uppsatsområde sökte jag runt bland olika artiklar som lät nyheten om Ekman 

rymmas. Jag valde att analysera uttalanden i DN, Världen idag och Dagen på grund av att 

Ekmans uttalanden skiljde sig åt i dessa. I DN, Världen idag och Dagen var även Ekmans 

uttalanden om konversionen i fokus. De större svenska dagstidningar, som exempelvis Svenska 

Dagbladet, hänvisade till Ekmans öppna brev i DN.81 Detta gjorde även Aftonbladet. 

Aftonbladet publicerade även ett kort videoklipp på Ekmans avslutningspredikan i Livets Ord 

och utgick från Ekmans uttalanden från en intervju Ekman gjort på Livets Ords hemsida samt 

                                                 
79 Lars Ahlin. Pilgrim, turist eller flykting?, 30. 
80 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 92. 
81Svenska Dagbladet. Ulf Ekman lämnar Livets ord. 2014-03-09. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ulf-ekman-

lamnar-livets-ord_3343744.svd (Hämtad 2014-10-14) 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ulf-ekman-lamnar-livets-ord_3343744.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ulf-ekman-lamnar-livets-ord_3343744.svd
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ett öppet brev han publicerat på Livets Ords hemsida.82 I Dagen och Världen idag gav Ekman 

ytterligare information om konversionen. 

 

Genom Laclau & Mouffe samt Fairclough skapade jag en ram, en diskordning, för att få struktur 

på diskursanalysen.83 Då denna fastslagits skrev jag ut mina valda dagspressartiklar från 

Internet. Därefter markerade jag begrepp som jag ansåg relevanta i Laclau & Mouffes i 

förhållande till syftet. Först och främst tittade jag på vilken fixering som Ekman var ute efter 

att fastslå, genom att titta på moment (beteckningar) inom den potentiella diskursen, det vill 

säga Ekmans sätt att kommunicera händelsen att lämna Livets ord för Katolska kyrkan. Jag 

valde att skriva ut alla moment inom diskursen i fältet ”moment” och de moment som behövde 

undersökas ytterligare genom att sätta dem i relation till andra moment i fältet ”element”. För 

att kunna reducera deras mångtydighet tog jag hjälp av artikulation genom att undersöka vilka 

specifika beteckningar som sattes i relation till elementen och om dessa upprepades. Innan jag 

tittade på vilka möjligheter diskursen uteslöt identifierade jag nodalpunkterna som beskrivs 

vara viktiga begrepp kring vilka de andra organiseras.84  

 

När dessa artiklars olika begrepp identifierats tog jag hjälp av Fairclough vars begrepp ämnade 

bidra till vidare förståelser av Ekmans uttalanden. Begreppen etos, transitivitet och 

nominalisering syftade till att undersöka om vem som kan uppfattas vara ansvarig till 

konversionen och vilka processer som tystats ner och vad som kunde uppfattas uttalas vara 

”sanning”. Därefter undersökte jag om texten innehöll spår av intertextualitet eller 

interdiskursivitet och undersökte hur dessa kan ha påverkat Ekman i beslutet. Den sociala 

praktiken är undersökningen av förändring inom diskursen, det vill säga hur Ekmans uttalanden 

förändrats i tid och vilka konsekvenser beslutet kan få. Detta utgjorde en mer diskuterande del.85 

Slutligen försökte jag ställa Ekmans uttalanden om konversionen i förhållande till Rambos teori 

om processen mot konversion.86 

  

                                                 
82 Mira Micic. Ulf Ekman blir katolik. 2014-03-09. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18508752.ab 

(Hämtad 2014-10-14) 
83 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 134. 
84 Ibid, 33. 
85 Ibid, 71f. 
86 Lewis R. Rambo. Understanding Religious Conversion, 165f.  

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18508752.ab
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2 Bakgrund 
I denna del av uppsatsen beskriver jag den kontext min uppsats rör sig inom. Med denna 

bakgrund vill jag påvisa Ekmans betydelse för Livets Ords framväxt och vilken väg han tog för 

att till slut kunna grunda Livets Ord samt det arbete som församlingen gör idag. Detta kan även 

påvisa det kontroversiella i Ekmans beslut att lämna församlingen. Slutligen redogör jag för 

Katolska kyrkans återinträde i Skandinavien. 

2.1 Ekmans liv i korthet 

Församlingen Livets Ord bildades i maj 1983 av Ulf Ekman och f.d. metodistpastorn, tillika 

Ekmans svärfar, Sten Nilsson.87 Ekman växte upp i ett arbetarhem på Hisingen i Göteborg och 

läste vänsterlitteratur som Maos lilla röda och var motståndare till ideologier med kristna 

förtecken och konservativa samhällskrafter. Ekman, och en vän från de socialistiska 

sammanhangen samtalade en kväll om trosfrågor och Ekman beslutade samtidigt sig för att bli 

kristen. Kort därefter menar Ekman att han även blev andedöpt.88  

     

Ekman deltog i lekmannarörelsen Navigatörerna vilka karaktäriserades av evangelisation, 

bibelmemorering och lärjungaskap. Ekman kom att förhålla sig kritiskt till den teologiska 

utbildningens innehåll, under tiden han studerade till präst, en inställning som bibehållits.89 

Under denna tid träffade Ekman sin fru Birgitta Ekman som introducerade helandeundervisning 

där satan förklarades vara orsaken till sjukdomar hos människan, inte Gud. Ekman skrev, 

tillsammans med åtta andra medförfattare under teologistudierna, en uppsats som blev 

omdiskuterad på grund av ämnets kontroversiella natur där bland annat böcker av Kenyon, 

Hagin och Copeland nämns i litteraturförteckningen.90 

      

Ekman anställdes som studentpräst i Uppsala mellan åren 1979 till 1981, efter att ha blivit 

prästvigd för Göteborgs stift år 1979. Under läsåret 1981-1982 studerade Ekman på Kenneth 

Hagins bibelskola Rhema Bible Training Center i Oklahoma i USA.91 Efter hemkomsten 

startade Ulf Ekman församlingen Livets Ord i Uppsala och begärde följande höst avsked från 

sitt prästämbete.92 Kenneth Copeland, en annan förkunnare som Ekman kom i kontakt med via 

kassettband, tycks också haft stor betydelser för Ekmans andliga utveckling och format hans 

teologiska tänkande.93 ”Teologiskt har Ulf Ekman utvecklat en syntes av dogmatik i klassisk 

                                                 
87 Thomas Stoor. Mellan mission och dialog: kristna trossamfund och mötet med det mångreligiösa Sverige. 

Diss. Lund : Univ., 2002, Skellefteå, 2002, 188; Kent Gunnarsson. Den kristna gnosticismens återkomst; ett 

studium av Ulf Ekmans teologi. http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:142960/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 

2014-11-01) 2004, 81.  
88 Kent Gunnarsson. Den kristna gnosticismens återkomst 2004, 81. 
89 Ibid, 82.  
90 Ekman. Denna välsignade press. I Den kristna gnosticismens återkomst, 2004, 82. Gunnarsson 2004:82,  
91 Kent Gunnarsson. Den kristna gnosticismens återkomst 2004, 82. 
92 Bjuvsjö. Framgånsteologi. I Den kristna gnosticismens återkomst, 2004, 82. Gunnarsson 2004:82. 
93 Kent Gunnarsson. Den kristna gnosticismens återkomst 2004, 82. 

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:142960/FULLTEXT01.pdf
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reformatorisk anda och den pingstkarismatiska rörelsens tyngdpunkter Andens liv, helgelse, tro 

och helande”94. 

2.2 Livets Ord 

Ulf Ekman samlade en stor grupp studenter till bibelundervisningen inom ramen för Sveriges 

Evangeliska Student- och Gymnasiströrelse 1980, vars utformning senare gav upphov till att 

starta bibelskolan och församlingen Livets Ord, 1983. Utifrån Livets Ord, som både är en lokal 

församling och bibelskola i Uppsala, har församlingar bildats i Gävle, Jönköping och Göteborg. 

Livets Ord har även rört sig utanför Sveriges gränser och har egna församlingar i Moskva, 

Donetsk (Ukraina), Jerevan (Armenien), Baku (Azerbajdzjan), Dusjanbe och Chudzjand 

(Tadzjikistan).95 Vid starten, 1983, hade Livets Ord ett 20-tal medlemmar. År 2002 hade 

församlingen 2 000 medlemmar. Idag har församlingen cirka 3300 medlemmar.96 Bland 

medlemmarna finns många barnfamiljer. Församlingens medlemmar representerar 

befolkningens tvärsnitt.97 

 

”Livets Ord” behöver dock inte enbart beteckna de församlingar som bildats utan är i vissa 

sammanhang namnet på den karismatiska rörelse som inspirerats av Ulf Ekman. En 

samfundsoberoende väckelserörelse, med Livets Ord och Trosrörelsen i spetsen, samlade 

troende ur både Katolska kyrkan, Pingströrelsen och andra samfund för att nationellt fortsätta 

den karismatiska rörelsen.  

      

Från starten samlades församlingens medlemmar i en gudstjänstlokal i utkanten av Uppsala 

men i takt med att antalet gudstjänstbesökare ökade växte planerna på en ny gudstjänstlokal 

fram. År 1987 var den nya byggnaden klar. Församlingen Livets ord präglades av en kraftig 

expansion under 80- och 90-talet, inte minst inom området undervisningen och mission. 

Församlingen driver seminarium och betonar kallelse till mission och evangelisation, både 

inom och utanför Sveriges gränser. Livets Ord bedriver missionsarbete på olika platser i 

Centralasien, Mellanöstern och Indien. 1989 upplevde Ekman en kallelse till mission i Ryssland 

vilket var början till Ryska inlandsmissionen.98 Denna mission omfattade forna Sovjet och 

Östeuropa. Enligt Livets Ord startades mellan 1000 och 1500 församlingar där.99 De muslimska 

områdena Kaukasus och Azerbajdan har Livets Ord, sedan 1997, riktat sitt engagemang mot. 

Under 80- och 90-talet startade även Livets Ord bibelskola, grundskola, gymnasium samt 

universitet i Uppsala och samarbetar sedan hösten 1996 med amerikanska Oral Roberts 

                                                 
94 Anders Gerdmar. Livets Ord. I Religion i Sverige, Ingvar Svanberg & David Westerlund (red.) 185-187. 2 

uppl. Stockholm: Dialogos 2011, 185. 
95 Anders Gerdmar. Livets Ord. I Religion i Sverige, 2011, 185. 
96 Stiftelsen för Livets Ords. Årsredovisning 2013/2014. 

http://www.livetsord.se/Portals/0/docs/ArsredovisningLO.pdf (Hämtad 2014-10-01) 
97 Anders Gerdmar. Livets Ord. I Religion i Sverige, 2011, 186. 
98 Thomas Stoor. Mellan mission och dialog: kristna trossamfund och mötet med det mångreligiösa Sverige, 

2002, 188. 
99 Anders Gerdmar. Livets Ord. I Religion i Sverige, 186. 

http://www.livetsord.se/Portals/0/docs/ArsredovisningLO.pdf


  

 
 

 19 

University i Tulsa.100 Livets Ords evangelisationsarbete har också ett starkt engagemang i 

Sverige. Likt andra evangelikala kristna samfund betonar Livets Ord Bibelns auktoritet och 

ofelbarhet, den personliga omvändelsen och den personliga frälsningsupplevelsens 

nödvändighet samt det starka missionsengagemanget. Livets Ord teologiska värderingar delas 

av trosrörelsens nätverk trots att församlingarna är fristående från varandra. Missionsarbetet i 

Sverige hade ursprungligen i syfte att nå invandrare på flyktingförläggningar och i 

bostadsområden.101 Till detta har Livets Ord även en omfattande förlagsverksamhet och en 

växande teveverksamhet.102 

      

Under 1980-talet och början av 1990-talet var Livets Ord ofta bekant i medierna, oftast i negativ 

bemärkelse. Medierna menade bland annat att Livets Ord hävdade att sjukdom ska beaktas som 

ett straff för synd och begreppet ”framgångsteologi” myntades av kritiker. Att församlingen 

undervisade om ekonomisk frihet, det vill säga möjligheten att få ”ekonomiska välsignelser” 

av Gud, var en annan debatt. Denna kritik har avvisats av Livets Ord som grundlös och Ekman 

själv menar att den ekonomiska friheten ej ska användas för egoistiskt ändamål, utan bör 

användas för att stödja mission och behövande.103 

      

Livets Ords församlingsliv utgör en central ståndpunkt. Lokalen i Uppsala rymmer totalt 5500 

personer. En vanlig gudstjänst ägnas åt lovsång och förbön medan predikan utgör huvuddelen. 

I predikan är bibelundervisning central där den helige Anden påstås leda vad som ska sägas. 

Nattvard firas regelbundet.104 

2.3 Katolska kyrkans roll i Skandinavien 

I Skandinavien kommer de flesta katolska konvertiter från den nationella, lutherska kyrkan. 

Vissa av konvertiterna var aktiva medlemmar medan flertalet var medlemmar av symboliskt 

värde (till exempel för att kunna gifta sig i Svenska kyrkan). Konversion har spelat en stor roll 

i det symboliska krig som funnits mellan lutherska kyrkor och Katolska kyrkan sedan 

reformationen .105  

      

Utländska katoliker har haft svårt att influeras i det skandinaviska samhället eftersom 

legitimiteten till den nationella kyrkan är stark. Dock har det visat sig att det är enklare att 

influera ”lutheranska” individer i katolsk anda, om det dem emellan finns en relation i betydelse 

                                                 
100 Thomas Stoor. Mellan mission och dialog: kristna trossamfund och mötet med det mångreligiösa Sverige, 

2002, 188f; Anders Gerdmar. Livets Ord. I Religion i Sverige, 186. 
101 Thomas Stoor. Mellan mission och dialog: kristna trossamfund och mötet med det mångreligiösa Sverige, 

2002, 189f. 
102 Anders Gerdmar. Livets Ord. I Religion i Sverige, 187. 
103 Ibid, 185. 
104 Ibid, 186. 
105 Susan Sundback. The Role of Converts in the Return of Roman Catholicism to Scandinavia. I Towards a New 

Understanding of Conversion, 49. 
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av vän, familjemedlem eller lärare. Katoliker som är födda i Skandinavien är i högre grad bättre 

på att rekrytera konvertiter än utländskt-födda katolska präster.106 

      

Sundback menar att de symboliska konvertiterna har haft stor betydelse för den starkt växande 

Katolska kyrkan i Skandinavien. Det har även visat sig att dessa denna effekt kan burit frukt av 

att en kulturell elit konverterat till Katolska kyrkan. I Sverige skedde det få katolska 

konverteringar före år 1950. År 1961 fanns det 29´000 katoliker i Sverige. År 1991 var 150´000 

katoliker i Sverige.107 

 

  

                                                 
106 Susan Sundback. The Role of Converts in the Return of Roman Catholicism to Scandinavia. I Towards a New 

Understanding of Conversion, 50. 
107 Ibid, 56f. 
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3 Resultat och analys  
Min diskursordning utgår från material som försöker täcka liknande diskursiva terräng, 

nämligen vilka skäl Ekman uttrycker i sitt beslut att lämna Livets Ord för Katolska kyrkan och 

hur Ekman väljer att kommunicera dessa skäl. Terrängen är DN, Dagen och Världen Idag som 

lät nyheten rymmas i deras dagspress på olika sätt. I denna del av uppsatsen presenterat jag steg 

två av diskursordningen, nämligen de förklaringar som går att fastställa och vilka övriga 

förklaringar det råder strid om. Mitt val av Laclau & Mouffe och Faircloughs diskursanalys är 

ämnade att hjälpa mig med detta. I avsnitt 4.1 (steg tre av diskursordningen) diskuterar jag 

således vilka konsekvenser uttalandena kan komma att få. I tabellerna nedan följer de begrepp 

jag valt ut i artiklarna, utifrån Laclau & Mouffe, som jag anser uppfyller kriterier till de begrepp 

som står skrivna i det vänstra fältet. I löpande text analyserar jag resultatet för diskursanalys 

utifrån Laclau & Mouffes och Fairclough. 

3.1 Dagens Nyheter 

”Därför lämnar jag Livets Ord och blir katolik”108 

Diskurs Ekmans skäl till att lämna Livets Ord för Katolska 

kyrkan 

Domän Livets Ord och Katolska kyrkan 

Moment vitala (2), kyrklig praxis, upptagna (2), tynande 

tillvaro, typisk väckelseteologi, levande, glädjefyllt 

igenkännande, förnyelse av det andliga livet, 

protestantisk fragmentisering av kristenheten, 

pragmatik (2), anti-katolsk retorik, Kyrka (6), teologi 

(2), existentiell, synlig verklighet, legitimitet, 

autencitet (2), konkret (3), synlig (3), Andens kraft, 

apostolicitet (3), Kristi kropp (2), konkret kyrka, 

apostlarnas tid, fullhet, Katolska kyrkan, sakramental 

dimension, autentisk auktoritet, lärofrågor, moraliska 

frågor, bevara, rika sakramentala livet, moralisk 

fasthet, djupt kärleksfull barmhärtighet, samvetsfråga, 

Herre Jesus Kristus 

Element kyrklig praxis, typisk väckelseteologi, förnyelse av 

andliga livet, protestantisk fragmentisering, Kyrka, 

Andens kraft, sakramental dimension, rika 

sakramentala livet, synlig, konkret, apostolicitet, 

moraliska frågor, moralisk fasthet. 

Artikulation Kyrka – konkret, synlig, sakramental dimension, 

autentisk auktoritet, moraliska frågor. 

Nodalpunkter Kyrka, Apostolicitet, Synlig, Konkret, Moralisk fråga, 

samvete. 

Diskursiva fältet 1. ”Paulinsk” omvändelse 

2. Snabbt ogenomtänkt beslut 

3. I konflikt med Livets Ord 

Tillslutning 

 
1. Den sanna kyrkan är Katolska ”Kyrkan”. 

2. Livets Ord ej tillräcklig i avseendet konkret, synlig, 

autentiskt auktoritär, sakramental och moralisk. 

                                                 
108 Ulf Ekman. ”Därför lämnar jag Livets Ord och blir katolik”. 2014-03-09. http://www.dn.se/debatt/darfor-

lamnar-jag-livets-ord-och-blir-katolik/ (Hämtad 2014-09-28) 

 

http://www.dn.se/debatt/darfor-lamnar-jag-livets-ord-och-blir-katolik/
http://www.dn.se/debatt/darfor-lamnar-jag-livets-ord-och-blir-katolik/
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3. Moralisk fråga och samvetet som avgjorde till slut. 

4. Protestantismen som skapat splittring i kristenheten 

 

I Ekmans öppna brev, i Dagens Nyheter 9:e mars 2014, är rubriken ”Därför lämnar jag Livets 

Ord och blir katolik” vilket påvisar diskursen ”Ekmans skäl att lämna Livets Ord för Katolska 

kyrkan”. Att detta skulle vara diskursen stärks utifrån att flertalet moment, som beskrivs vara 

alla tecken i en domän, är typiska för just Livets Ord och Katolska kyrkan. Den argumentation 

som Ekman framför innehåller många religiösa uttryck. Rubriken har troligtvis valts ut av DN:s 

redaktion. 

      

De element i artikeln som jag uppfattar som mångtydiga, och som diskursen strävar efter att 

göra till moment (försök till entydiga begrepp) är nämnda i tabellen ovan. Eftersom diskursen 

strävar efter att göra element till moment genom tillslutning och avskaffning av mångtydigheter 

behöver vi ta hjälp av artikulation, vilket hjälper oss att finna elementens identitet när de sätts i 

relation till varandra.109 Det element som dyker upp flest gånger i det öppna brevet är ”Kyrkan” 

där skillnad mellan liten och stor versal görs emellanåt. Jag har dock tagit fasta på ”Kyrkan” 

med stor bokstav, vilket omnämns sex gånger. Andra element som sätts i förhållande till 

”Kyrkan” är ”konkret” (3), ”synlig” (3), ”sakramental dimension” (1), ”autentisk auktoritet” 

(1) och ”moraliska frågor” (1). ”Kyrkans” betydelse eller identitet kan således etableras av att 

sätta elementen, jag nämnt ovan, i förhållande till ”Kyrkan” som i sig har en oklar betydelse. 

Eftersom att dessa element står i samma mening som ”Kyrka” i brevet, kan ”Kyrkans” oklara 

betydelse försöka förklaras utifrån elementen. 

 

Den konkreta aspekten av ”Kyrkan” verkar ha utgjort stor betydelse för Ekmans val att 

konvertera. ”Kyrkan” sätts även i förhållande till elementet synlig. Den sakramentala 

dimensionen eller det rika sakramentala livet, som Ekman mött i Katolska kyrkan, har också 

fått betydelse för hans val att konvertera. Den autentiska auktoriteten och de moraliska 

frågorna är även något som Ekman menar att ”Kyrkan” uppfyller. De betydelser som 

därigenom kan tolkas uteslutas är att Livets Ords församling ej är tillräckligt konkret ur en 

synligt, autentiskt auktoritärt, sakramentalt och moralisk aspekt, vilket Ekman verkar 

eftersträva. Detta behöver dock inte innebära att Ekman menar att Livets Ords verksamhet är 

oanvändbar i andra sammanhang. Katolska kyrkan verkar inneha andra funktioner som Ekman 

anser är viktigare. Vad som tillsluts, utifrån denna metod, är att Ekman vill argumentera för att 

”Kyrkans” viktigaste beståndsdelar går att finna i Katolska kyrkan.  

 

De diskurser som den konkreta artikulationen bygger på är Katolska kyrkans suveränitet och 

att Livets Ord ej räcker till när det kommer till sakramental fulländelse, moralfrågor, 

auktoriteten som den tidigaste kyrkan gör anspråk på och dess konkreta och ”synliga” funktion. 

Det är således ganska tydligt, utifrån denna diskursanalytiska modell, att Katolska kyrkan 

framställs som den mest legitima kyrkan att vara en del av genom den tillslutning som tolkas 

                                                 
109 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 33. 
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av textens språk. Jag tror även att det för vissa råder en tillslutning av ordet ”Kyrkan” eftersom 

det alltid benämns med stor bokstav och ibland i bestämd form.  

 

Som nämnt tidigare är ”Kyrka” ett tecken som får särskild betydelse i Ekmans öppna brev 

eftersom detta tecken får betydelse när andra element sätts i relation till det. Den rörelse som 

Ekman tidigare varit en del av ifrågasätts nu och den mindre betydelse Katolska kyrkan haft i 

Sverige efter reformationen åberopas igen genom att moment som ”vital”, ”fullhet” och 

”bevara” sätts i relation till Katolska kyrkan. Det går även att utläsa att en kamp förs mellan 

den omdefiniering som görs av vissa moment i texten. Ekman menar i början av brevet att han 

själv och Livets Ord varit en del av den rörelse som orsakat ”fragmentisering av 

kristendomen”.110 Senare i brevet diskuterar Ekman om man egentligen skulle behöva bry sig 

om kristenhetens splittring, eftersom den går att tolka som en naturlig utveckling av densamma 

och bär med sig något gott.111 Ekmans uttalanden kan således komma att förändra tolkningen 

av ”kristenhetens splittring” eftersom en tillsluten betydelse kan uppfattas då Katolska kyrkans 

roll utelämnas i förklaringen till splittringen. 

 

Nodalpunkterna moralisk fråga och samvete är utvalda som just sådana då de svarar mot varför 

Ekman till slut inte kunde ”stå emot” en konvertering. Ekman skriver att det till slut blev en 

samvetsfråga och moralisk fråga, varför han lämnade.112 Vad som är intressant är hur Ekman 

skulle uppfatta sitt kvarvarande i Livets Ord som moraliskt felaktigt eftersom han upplevt 

insikten i var den fullständiga fullheten i kristendomen finns, nämligen i Katolska kyrkan. Som 

jag uppfattar Ekman anser han det fel att utsätta sig själv och därigenom andra för det som ej 

är fullkomligt i Livets Ord. En moralisk aspekt, i detta fall, anser jag även åberopar någon form 

av skyldighetsprincip. Ekmans val att lämna Livets Ord för Katolska kyrkan, via den 

samvetsmässiga och moraliska aspekten, kan med andra ord legitimera konversionen eftersom 

han uppfattar det som fel att stanna kvar i en verksamhet som inte uppfattas vara den rätta. Detta 

identifieras av Faircloughs ”nominalisering”, det vill säga valet att tysta ner en process genom 

språket som legitim kraft.113 

 

Ekman citerar Johannesevangeliet och utgår att den har en entydig betydelse, en tolkning, 

eftersom han skriver ”utifrån dessa ord ser man att ”. Ekman kanske menar att det bör finnas 

en slags sanning i det bibelordet som ska efterföljas? Ordet ”Kyrka” har i sista meningen av 

brevet en slags modalitet-betydelse eftersom ”Herre Jesus Kristus” sätts i sammanhang med 

”hans Kyrka”, vilket kan vara Jesus kyrka som åsyftas.  

 

I ”det öppna brevet” finner jag några exempel vilka går att tolka som etos. Exempelvis skriver 

Ekman i sitt öppna brev: ”Finns stabiliteten och den historiska kontinuiteten som utgör bärande 

                                                 
110 Ulf Ekman. ”Därför lämnar jag Livets Ord och blir katolik”.  
111 Ibid.  
112 Ibid. 
113 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 87. 
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element i den kristna tron endast på idéplanet, men inte som konkret synlig verklighet?”114 Här 

tycker jag kunna skönja att språkets drag få mig som läsare att uppfatta att de kristna samfunden 

ej är intresserade av historisk kontinuitet i praktiska former. Dock är exempelvis både dopet 

och nattvarden instiftade under Jesu levnadstid, varpå historisk kontinuitet går att hänvisa till. 

Ekman kanske dock menar att detta inte görs i tillräckligt konkret och synlig form? 

 

Begreppet ”Kyrkan” som nämns flertalet gånger kan också uppfattas som ett slags etos, 

eftersom den utgör en slags konstruerad identitet som vilken knappast är entydig. Ett annat 

exempel på att språket kan ge uttryck för att framhäva Katolska kyrkans identitet är: 
 

Den Katolska kyrkans bevarande av den kristna tron, det rika sakramentala livet och hennes 

moraliska fasthet och djupt kärleksfulla barmhärtighet mot de allra fattigaste, de sjuka och de 

ofödda inger oss stor respekt och en stor längtan efter att få förenas med henne.115 

 

Ord som ”bevarande”, ”moralisk fasthet”, ”djupt kärleksfull barmhärtighet” utgör vackra 

språkliga drag och kan således forma läsarens syn på Katolska kyrkan.  

 

Tittar man på transitivitet i brevet är flera exempel något oklara om de går att benämna som 

sådana.116 Ekman menar att resan mot Katolska kyrkan började med att han och hans fru ”kom 

i kontakt” med den, vilket kan tolkas som att de själva var passiva i sökandet. I ett annat stycke 

av texten utelämnas agenten när Ekman skriver: ” […] man skulle kunna slå sig till ro med ett 

pragmatiskt förhållningssätt, en kreativ entreprenöranda och en fruktbärande verksamhet […] 

som borde vara nog för att känna sig någorlunda tillfreds”117. Meningen börjar med ”man” 

vilket gör att Ekman själv utelämnas. Detta återkommer även senare i texten då […] ”man ser 

att kristnas enhet ligger högt upp på Jesu agenda”118. Frågan är om det verkligen ligger på 

kristnas agenda att utforma en just sådan typ av enande ”Kyrka” som Ekman är ute efter. Dock 

utelämnar Ekman inte agenten genomgående i brevet utan Ekman nämner sig själv som 

”ansvarig” i flera sammanhang.  

 

Texten innehåller spår av intertextualitet där hänvisningar och citat görs till exempelvis 

Johannesevangeliet 17:21: ”Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och 

jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.” 119 Ekman menar 

att detta ligger högt upp på Jesu agenda och att detta bildar en förutsättning för legitimitet och 

autenticitet. Utgör mångfalden av kyrkor och rörelser ett problem för den enande Kyrka Ekman 

vill eftersträva? Vad som vidare kan förstås intertextuellt via Ekmans uttalanden i DN är då han 

beklagar att han själv varit del av en anti-katolsk retorik tillsammans med andra.120 Detta går 

bland annat att härleda till en kommentar Ekman skrev i Magazinet, 1989, som hade rubriken 

                                                 
114 Ulf Ekman. ”Därför lämnar jag Livets Ord och blir katolik”. 
115 Ibid. 
116 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 87. 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Ulf Ekman. ”Därför lämnar jag Livets Ord och blir katolik”. 
120 Ibid. 
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”Vad i hela världen har påven i Uppsala att göra?”121 Som rubriken antyder ställde sig Ekman 

kritisk till påvens besök. I artikeln hävdade Ekman bland annat att de grundläggande sakrament, 

som romersk-katolska kyrkan bevarat i århundraden, inte frälser en människa. Det gör istället 

omvändelsen och pånyttfödelsen. 

 
Det är tragiskt att se, att intellektuella, sekulariserade kristna med glädje tar emot ett system 

som är antikristligt. De riter och processioner som utförs drar inte ner Guds härlighet, de 

öppnar för religiösa andemakter. Det enda som kan rädda Sverige är reningen i Jesu blod, inte 

falsk ekumenik.122  

 

Vidare menade Ekman att romersk-katolska kyrkan stått för förföljelser av väckelser och är 

mycket falsk i sin religiositet.123 Ekman själv menar att han enbart varit ”influerad” och 

”anammat” en anti-katolsk retorik vilket kan tolkas som nominalisering, då han genom texten 

i Magazinet kan ha varit den som uppfattades som ledande i den kritiska inställningen mot 

Katolska kyrkan. I brevet går det även att spåra andra exempel på intertextualitet som är något 

bredare i sin betydelse och därför svårare att nå. Dessa är att Ekman hävdar att religionen tagit 

plats i svensk debatt och att han själv deltagit i den debatten. Han refererar även till sina år i 

Israel och i stort om den fragmentisering som skett av kristendomen. Ekman förklarar även att 

han varit föremål för mycket uppmärksamhet.124 Interdiskursiviteten kan således vara något 

oklar eftersom texten refererar till händelser utan att förklara dess sammanhang.  

3.2 Dagen 

”Ulf Ekman konverterar till katolska kyrkan”125 

Diskurs 

 

Nyhet om Ekmans konversion i korthet.  

Domän 

 

Livets Ord och Katolska kyrkan. 

Moment 

 

Katolska kyrkan (6), enhet, Guds ordning, splittrade, 

Livets Ord (4), biblisk förankrad, dogmer, enhet, 

Kristi kropp, ”den äldsta kyrkan”, Herren manat, 

gudstjänstbesökarna, gudstjänsten, församlingen, bad, 

välsignelse, gärning, katoliker, förenas. 

Element 

 

Splittrade, Guds ordning, enhet, dogmer, ”den äldsta 

kyrkan”, Kristi kropp 

Herren manat, bibliskt förankrad 
Artikulation 

 

Splittrade, Guds ordning - kristna  

dogmer, ”den äldsta kyrkan”, bibliskt förankrad – 

katolska kyrkan 

i Kristi Kropp, behovet - enhet 

                                                 
121 Ulf Ekman. Vad i hela världen har påven i Uppsala att göra?. 12-13. Magazinet, 1989. 

http://www.apg29.nu/mimages/1385994966-vad-i-hela-varlden-har-paven-i-uppsala-att-gora.jpg (Hämtad: 2014-

12-22) 
122 Ulf Ekman. Vad i hela världen har påven i Uppsala att göra?. 
123 Ibid. 
124 Ulf Ekman. ”Därför lämnar jag Livets Ord och blir katolik”. 
125 Leif Ottenvang. Ulf Ekman konverterar till katolska kyrkan. 2014-03-09. http://www.dagen.se/ulf-ekman-

konverterar-till-katolska-kyrkan-1.95485 (Hämtad 2014-10-13) 

http://www.apg29.nu/mimages/1385994966-vad-i-hela-varlden-har-paven-i-uppsala-att-gora.jpg
http://www.dagen.se/ulf-ekman-konverterar-till-katolska-kyrkan-1.95485
http://www.dagen.se/ulf-ekman-konverterar-till-katolska-kyrkan-1.95485
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Nodalpunkter 

 

Kyrka, apostolicitet, synlig, konkret, moralisk fråga, 

bibliskt förankrad i sina dogmer,  

Diskursiva fältet 

 

De möjligheter som diskursen utesluter: 

1. Kristna utgör en enhet i sig.  

2. Att Ekman ej vill få med Livets Ord in i Katolska 

kyrkan. 
Tillslutning 

 

1. Herren manat dem till Katolska kyrkan. 

2. Katolska kyrkans dogmer är bibliskt förankrade. 

 

 

Rubriken i dagstidningen Dagen, den 9:e mars 2014 är ”Ulf Ekman konverterar till katolska 

kyrkan”. Artikeln förklarar i korthet Ekmans orsaker att lämna Livets Ord för Katolska kyrkan 

vilket även kan förklaras vara diskursen. Mottagarna till denna artikel är antagligen i högre 

utsträckning kristna, eftersom tidningen vilar på kristen grund. Momenten visar på att domänen 

är Livets Ord och Katolska kyrkan. 

 

De element som går att finna i artikeln är ”den äldsta kyrkan”, ”Herren manat”, ”Kristi Kropp”, 

”bibliskt förankrad”, ”dogmer”, ”Guds ordning”, ”enhet” och ”splittrade”. Diskursen som råder 

strävar efter att göra elementen entydiga. Återigen tar vi hjälp av artikulation. ”Den äldsta 

kyrkan”, ”dogmer” och ”bibliskt förankrad” sätts i relation till momentet Katolska kyrkan vilket 

bör innebära att han uppfattar den som äldst och att dogmatiken och den bibliska förankringen 

går att finna där. Enligt Ulf Ekman har ”Herren manat” paret Ekman att förenas med den 

Katolska kyrkan vilket kan tolkas vara en form av tillslutning då denna uppfattning knappast 

går att motbevisa eftersom det rör sig om en personlig upplevelse. Detta är också en slags 

nominalisering, eftersom beslutet att övergå till Katolska kyrkan genom denna förklaring kan 

legitimeras. ”Kristna” sätts i förhållande till ”splittrade” och ”Guds ordning” i meningen ”[...] 

kristna är splittrade [...] detta strider mot Guds ordning.”126 Var denna splittring kommer från 

går att utläsa i Ekmans öppna brev i DN där protestantismen, Ekman själv och Livets ord var 

orsaken till fragmentiseringen av kristendomen. Dock utelämnas denna betydelse här. Jag anser 

att tillslutning därför ej kan få råda, eftersom elementet ”splittrade” ej får fullständig betydelse 

utifrån de moment som sätts i förhållande till tecknet.  Vad som är intressant utifrån detta är om 

Ekman fortfarande kan påstå att Livets Ords verksamhet är fruktbar i Guds mening, eftersom 

Guds ordning är splittrad genom bland annat den församlingen som han var med och bildade. 

En annan artikulation är ”enhet” i ”Kristi kropp” som Ekman, enligt skribenten, skulle 

återkommit till flera gånger under den predikan han höll i Livets Ords lokal. 

 

I det diskursiva fältet skulle en diskurs kunna uteslutas om det inte vore för att subjekt och 

objekt utelämnats.127 Ekman säger ”Så kan man inte göra [...]”.128 Detta är kommentaren till 

om Ekman har för avsikt att få med Livets ord in i Katolska kyrkan. Då dessa utelämnas kan 

man enligt Faircloughs princip säga att det råder en transitivitet. En modalitet, eller slags absolut 

                                                 
126 Leif Ottenvang. Ulf Ekman konverterar till katolska kyrkan. 
127 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 34. 
128 Leif Ottenvang. Ulf Ekman konverterar till katolska kyrkan. 
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sanning som diskursen vill tillsluta, går att utläsa då Ekman uttalar ”Katolska kyrkan är bibliskt 

förankrad i sina dogmer”129. Vad som Ekman kämpar om att befästa är Katolska kyrkans 

förankring i Bibeln, vilket kan tolkas vara en tillslutning eftersom ordet ”är” inte är tvetydigt 

eller resonerande.  

 

Vad som kan tilläggas till tidigare moraliska plikter kan här vara att paret ”velat” närma sig den 

Katolska kyrkan. Återigen kan läsare uppfatta det som att en kamp varit påtaglig för Ekman 

mellan att stanna kvar eller lämna Livets Ord för Katolska kyrkan. Detta kan göra att läsarna 

får nominaliseringstankar, det vill säga uppfattningar om att beslutet bör tystnas ner på grund 

av denna vetskap om att de faktiskt inte lättvindigt valt att konvertera. 

3.3 Världen idag 

”Paret Ekman blir katoliker – lämnar Livets Ord”130 

Diskurs Hur Ekmans syn på Katolska kyrkan förändrats 

Domän Katolska kyrkan och Livets Ord 

Moment Katolska kyrkan (21), enhet (9), historiska kyrkorna, 

konvertera, ortodoxa, andligt hem, bett (6), Jesus (10), 

kyrka är splittrad, behagar Gud, bibel (3), bibelord (3), 

Johannes 11:52, aposteln Johannes, Gud (10), 

evangeliet (2), samlandet, förenandet (2), Guds hjärta, 

Livets ord (12), församlingen (5), påven (6), 

evangeliska tro, bibelskolan, väckelsekristna, rabiata 

katolikhatare, invandrarkyrka, katolska läror (2), 

frikyrkliga, försoningen, helanden, tron på under, 

katolska socialläran, dogmatik, anti-katolska böcker, 

Maria (4), kyrka (6), officiella skrifter, protestantiska 

kristna, teologiska, läroämbete (7), ämbete, 

frikyrkligheten, Guds nåd, frikyrkorna, protestantisk 

kristendom, Kristi kropp (6), reformationen (8), 

”ecklesiologiskt trendbrott”, protestantisk revolution, 

polariserades, sekulariserad, splittrad (2), kyrkosynen, 

kristna tron, väckelserörelser, väckelsehistorien, 

väckelse (3), vitalisera, pingstväckelsen, karismatisk, 

välsignelse, samfund, katolska karismatiker (2), Sola 

Scriptura (2), Skriftens primat, Skriften främst, 

kristna, katoliker (2), levande, tro, väckelsekristna, 

biskop, Herren (2), fader, levande katolska, bibliskt, 

teologi, gudstjänstliv, mission, socialt patos, etisk 

kyrka, kristna, organisatorisk enhet (2), samfund, 

försonlig, konkret (3), kyrkosyn, Ande, syntes (2), 

Apostlagärningarnas kristendom, apostlarna, 

katekesen, profetisk hälsning, Kenneth Copeland, 

predikant, katolikerna (2), pingstkarismatisk, pastor 

(2), kallelse, Herren, pastor, förstepastor, ”en lång 

exodus”, kallelse, predika tro, missionera, Sankt Lars 

katolska församling, katolska miljöer, protestanter, 

                                                 
129 Ibid. 
130 Lukas Berggren. Paret Ekman blir katoliker – lämnar Livets ord. 2014-03-09. 

http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/03/09/Paret-Ekman-blir-katoliker-lamnar-Livets-ord/ (Hämtad: 2014-10-

12). 

http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/03/09/Paret-Ekman-blir-katoliker-lamnar-Livets-ord/
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pingst-karismatiker, protestantisk kristendom, 

personlig evangelisation, sakramenten, tradition, 

frälsning, trosvandring, Abraham och Sara 

Element Historiska kyrkorna, rabiata katolikhatare, 

invandrarkyrka, anti- böcker, läroämbete, 

”ecklesiologiskt trendbrott”, socialt patos, 

Apostlagärningarnas kristendom, katolska miljöer 

Artikulation historiska kyrkorna - enhet 

rabiata katolikhatare -  

invandrarkyrka – Katolska kyrkan 

Anti-katolska böcker –  

Läroämbete – Keryx, tolkningar av bibeln, 

frikyrkligheten, bibelord, påven,  

Socialt patos – levande katolska människor, starkt 

bibliskt förankrad teologi, rikt gudstjänstliv, stark 

mission, etisk styrka 

Apostlagärningarnas kristendom – karismatiker 

Katolska miljöer – Sankt Lars Katolska församling i 

Uppsala 
Nodalpunkter Läroämbete, behaga Gud, förenande, tillber, 

reformationen, väckelsehistorien, trosvandring. 

Diskursiva fältet 1. Framtiden utstakad. 

 

Tillslutning 1. Upplevelsen av att Gud och Jesus sörjer 

splittringen. 

2. ”Invandrarkyrkan” Katolska kyrkan ej influerat 

Ekman i början. 

 

Vad som i tidningen DN kan uppfattas som en tillslutning var Ekmans val att utelämna Katolska 

kyrkan som ansvarig för ”fragmentiseringen av kristendomen”. I denna artikel får uttalandena 

skild betydelse eftersom Ekman klargör att polariseringen skedde från båda håll. De 

mångtydiga tecken (element) som jag funnit inom domänen är nämnda enligt ovan. Till 

elementet ”historiska kyrkorna” finns momentet ”enhet”. Enligt reportern har Ekman påtalat 

behovet av enhet i de historiska kyrkorna i femton års tid.131 Detta kan leda till att läsarna får 

en uppfattning om att sökandet efter enhet ej var ett plötsligt infall, utan var föranledd av en 

lång process. Element som inte går att fastställa som moment i artikeln är Ekmans sätt att mena 

att andra har varit ”rabiata katolikhatare”. Detta sätts inte mot något annat moment som skulle 

kunna förklara innebörden. Det är likadant svårt att fastställa vilka böcker Ekman menar när 

han talar om ”anti-katolska böcker”, eftersom att dessa element heller ej ställs i relation till 

moment. Ekman menar dock vidare att den Katolska kyrkan uppfattades som en 

”invandrarkyrka”, som man inte kom i kontakt med så mycket under Livets Ords början132. 

Utifrån detta kan man tolka deras tidigare relation med Katolska kyrkan i Sverige som 

overksam, eftersom de inte aktivt försökte influeras av Katolska kyrkan i Sverige. I artikeln 

nämns ”läroämbetet” flertalet gånger, och Ekman beskriver hur detta tycks saknas, vilken kan 

tolkas som ytterligare en anledning till konverteringen. Ytterligare förklaringar ges även i denna 

artikel för att försöka befästa diskursen. Det sociala patoset, levande katolska människor, den 

                                                 
131 Lukas Berggren. Paret Ekman blir katoliker – lämnar Livets ord. 
132 Lukas Berggren. Paret Ekman blir katoliker – lämnar Livets ord. 
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starkt förankrade teologin, det rika gudstjänstlivet, stark mission och Katolska kyrkan som etisk 

kyrka är orsaker som Ekman själv vill delge som ytterligare förklaringar i artikeln.133 Ur artikeln 

menar även Ekmans fru Birgitta Ekman, att ”trosvandringen” fortsätter och enligt reportern vill 

paret inte svara på exakt hur framtiden kommer gestalta sig.134 Innebär detta att konversionen 

ännu inte nått sitt beslut? Om så är fallet, när anser Ekman sig funnit den konkreta och synliga 

aspekten av ”Kyrkan” han vill åt?  

 

I artikeln går det skönja få uttalanden som kan erhålla kännetecken för transitivitet. I de flesta 

uttalanden förbinds nämligen subjektet, som när Ekman exempelvis säger ”[...] håller självfallet 

med”, ”[...] så för mig var det en tillnyktrande upplevelse [...]” och ”[...] för mig är det 

fullständigt obegripligt [...]”135. Artikeln uppfyller en annan mening kännetecken för 

nominalisering när Ekman uttalar ”Men bortsett från det, som var i ett ganska tidigt skede, så 

har vi inte ägnat en massa tid åt dessa frågor. Däremot har vi definitivt varit en del av den 

allmänna negativismen.”136 Ekman menar nämligen att de definitivt varit en del av den 

allmänna negativismen när Ekman i själva verket uttalade sig negativt om Katolska kyrkan i 

Magazinet, som jag nämnt enligt ovan. Genom detta sätt kan Ekman tolkas vilja tysta ner den 

kritik som han tidigare haft gentemot Katolska kyrkan. Dessutom tystas händelsen ner genom 

att den hände i ett tidigt skede, och att ”massa tid” ej ägnades åt sådana frågor.  

 

”Jag fick en ögonblicklig upplevelse av hur Jesus upplever att hans kyrka är splittrad”. Det var 

som en flash, att detta inte behagar Gud och att Jesus sörjer över detta”137. Även i denna artikel 

har Ekman fått en uppenbarelse om att Jesus kyrka är splittrad och att detta inte behagas, vilket 

kan utgöra en modalitet, i mening att det är svårt att motbevisa den ”sanning” som Ekman 

uppenbarat. Denna modalitet kan således utgöra en tillslutning som diskursen strävar efter att 

göra. Kriterier för nominalisering kan även uppfyllas med ”’Ja, men det har vi ju anat länge’, 

säger Ulf och skrattar hjärtligt”138 på frågan om vad styrelsen ansåg om beslutet att konvertera. 

”’När vi hade insatt Joakim som förstepastor blev denna möjlighet tydligare’, säger Ulf”139. 

Dessa uttalanden kan ha som syfte att tysta ner det beslut som Ekman tagit. Det påvisar att 

styrelsen ansåg beslutet som väntat och att det finns bra uppbackning i Livets Ord. 

 

I denna artikel är Ekman mer tydlig med att förklara Guds påverkan på hans beslut att 

konvertera. Han upplever det som att Gud övertygat dem på djupet om vad som är rätt, att Gud 

inte låter dem leva på något annat sätt en genom tro och uppdraget i Livets Ords är avslutat.140 

Detta kan förklaras av att Ekman är medveten om att artikeln vänder sig till en kristen läsarkrets. 

Vidare exempel på modalitet är uttalandet om att resultatet av 120 miljoner katolska 

                                                 
133 Ibid. 
134 Ibid. 
135 Ibid. 
136 Ibid. 
137 Ibid.  
138 Ibid. 
139 Ibid. 
140 Ibid. 
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karismatiker är ett resultat av den karismatiska pingströrelse som på allvar gick in i Kristi kropp, 

istället för att bara vara isolerad.141 Ekman menar även att ”[...] karismatiker älskar ju att säga 

att vi ska tillbaka till Apostlagärningarnas kristendom. Och då fanns det bara en Kyrka [...]”142. 

Dessa uttalanden gör anspråk på att vara sanningar genom orden ”ju” och ”då fanns bara en”. 

Likadant används ordet ”ju” när Ekman säger ”Alla kristna tycker ju om enhet, men man menar 

så olika saker”143. Vad Ekman bör mena är att enhet är någonting som kristna eftersträvar, är så 

fallet? Enligt Ekman tar sig detta behov av ekumenik. Försöker Ekman så ett frö i kristenheten 

om att enhet är någonting som redan eftersträvas, men att kan inte förstått i vilken form detta 

kan ske? 

 

Spår av intertextualitet går att skönja när Ekman refererar till Johannesevangeliet 11:52. Detta 

görs troligtvis för att legitimera sökandet efter enhet eftersom det låg på Jesus agenda att samla 

och förena Guds kringspridda barn enligt det bibelcitatet han nämner. Återigen menar Ekman 

att Gud vill låta människor förenas och tar stöd av denna text för att legitimera den förklaring 

han vill ge. I artikeln nämns en uppmärksammad artikel som Ekman skrivit tidigare under 

hösten, i tidskriften Keryx, där han menade att det fanns ett stort behov av läroämbete och 

menade även att reformationen var ett ”ecklesiologiskt trendbrott”.144 ”Ecklesiologiskt 

trendbrott” hör i artikeln samman med kyrkosynen, enligt Ekman, som förändrades genom 

reformationen. Denna syn förklaras handla om hyr synen på ”Kyrkan” förändrades radikalt; 

nämligen genom det sakramentala livet och ”Kyrkan” som bärare och förmedlare av nåd.145 

Ekman tillägger i artikeln i Världen idag, till skillnad från den tillslutning som tidigare skett i 

DN, vilka som varit ansvariga för fragmentiseringen av kristendomen, att en polarisering har 

skett från båda sidor sedan reformationen, alltså inte enbart protestantiska kristna. I denna 

artikel nämner han ”Kyrkan” med stor versal, trots att han ännu inte valt att offentliggöra sitt 

beslut att konvertera. Interdiskursiviteten, i denna artikel, är mer ämnad för en kristen läsarkrets 

anser jag, eftersom Guds vägledning i större utsträckning åberopas i denna artikel än i det 

”öppna brev” som offentliggjordes i DN.  

 

Till tidningsartikeln i Dagen frågade jag mig om Ekman fortfarande kan påstå att Livets Ords 

verksamhet är fruktbar i Guds mening, eftersom Guds ordning förklaras vara splittrad genom 

bland annat den församling han själv varit med och startat. Enligt artikeln i Världen idag har 

Livets Ord, enligt Ekman, en fortsatt funktion i att bryta ned fördomar och öka förståelsen för 

bredden i Kristi kropp och kallelse att predika och missionera tro.146  

 

                                                 
141 Ibid. 
142 Ibid. 
143 Ibid. 
144 Ibid; Ulf Ekman. Spelar kyrkosyn någon roll?. http://keryx.nu/spelar-kyrkosyn-nagon-roll/ (Hämtad 2014-12-

22). 
145 Ulf Ekman. Spelar kyrkosyn någon roll?. 
146 Lukas Berggren. Paret Ekman blir katoliker – lämnar Livets ord. 

http://keryx.nu/spelar-kyrkosyn-nagon-roll/
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3.4 Tillämpning av Rambos teori 

I denna del av uppsatsen undersöker jag hur Ekmans konversion förhåller sig till Rambos sju 

faser mot konversion utifrån vad Ekman uttalat i dagspressen. I förhållande till den teori jag 

valt att jämföra Ekmans konvertering med är syftet att se om Ekmans process mot konvertering 

är typisk eller om den på något sätt skiljer sig. Jag är även ute efter att undersöka vilken fas 

Ekman befinner sig i då uttalandena offentliggjordes.    

 

I Rambos fas 1 (kontexten) tar konversionen sin början. Kontexten beskrivs nämligen kunna 

förändra eller bibehålla ett levnadssätt.147 Ekman befann sig under åren 2002-2005 i Israel och 

menar att han där fick möta en ”vital och levande katolsk tro”. Enligt Ekman innebar detta både 

en ”[...] utmaning och ett glädjefyllt igenkännande”148.  Vad som går att utläsa av detta är 

Ekmans igenkännande aspekt, vilket kan tolkas som att det som Livets Ord stod för går att 

känna igen i denna nya kontext, men även att den utmanande aspekten tycks kunnat förändra 

hans inställning till förändrat levnadssätt. I denna kontext menar Rambo att människor har 

möjlighet att välja religiöst orienterade metoder, vilket Ekman också förklaras vilja göra genom 

att ompröva den ”[...] teologiska övertygelsen och vår kyrkliga praxis”149.  

 

I fas 2 (krisen) skapas en förvirring av den erfarenhet man erhållit i fas 1 vilket leder till att 

människor öppnas upp för nya möjligheter att konfrontera begränsningar.150 I denna fas ställer 

man även nya frågor som konflikten skapat. Ekmans ställde sig frågan: ”Är det så att kyrkor 

kommer och går, att kristna rörelser försvinner och ersätts av andra? Ska det vara så?”151. Det 

var även i denna fas som Ekman uppfattade att ”Kyrkan” var splittrad och upptäckte att behovet 

efter enhet var stort.152  

  

I den tredje fasen (det aktiva sökandet) söker människan aktivt efter förklaringar till vad 

meningen med livet är och vad som skulle kunna vara bättre. I denna fas börjar man aktivt 

engagera sig i sökandet efter den fullkomliga förklaringen.153 ”Men jag började inse att 

autenticiteten och fullheten av denna Kyrka och dess konkreta uttryck igenom historien finns i 

den katolska kyrkan”154. Sökandet efter den fullkomliga förklaringen går att känna igen genom 

flertalet av Ekmans uttalanden i dagstidningarna.   

 

I fas fyra (mötet) förklaras människor söka sig till nya inriktningar och möter människor som 

utgör komplexa byten av meningsskiljaktigheter. I denna fas vet även individen vilken 

förändring de vill åt och stöter bort sådant som ej är relevant till deras potentiella förändring. 

                                                 
147 Lewis Ray Rambo. Understanding religious conversion, 166. 
148 Ulf Ekman. ”Därför lämnar jag Livets Ord och blir katolik”. 
149 Ibid. 
150 Lewis Ray Rambo. Understanding religious conversion, 166. 
151 Ulf Ekman. ”Därför lämnar jag Livets Ord och blir katolik”. 
152 Lukas Berggren. Paret Ekman blir katoliker – lämnar Livets ord. 
153 Lewis Ray Rambo. Understanding religious conversion, 166f. 
154 Ulf Ekman. ”Därför lämnar jag Livets Ord och blir katolik”. 
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155 I Ekmans fall skedde detta möte i ett tidigare skede. Ekman var i större utsträckning 

intresserad av att be, fundera och forska och ta hjälp av Gud under den långa process som han 

funderade på beslutet.156  

 

I den femte fasen (samspelet) upplever individen en styrka i att andra har liknande uppfattningar 

som man själv kommit fram till. I denna fas spelar även relationer och samspelet med andra en 

avgörande roll enligt Rambo.157 Ekman menar att Katolska kyrkans synliga och konkreta aspekt 

utgör en viktig del i hans beslut att konvertera. Rambo menar att den potentiella konvertiten 

behöver uppleva en konkret aspekt av ritualerna, som sker i samspelet, för att förstå på vilka 

sätt den religiösa sfären kan ta sig i uttryck.158 Ekman själv anser att den konkreta och synliga 

aspekten av Katolska kyrkan är eftersträvansvärt. Detta har, enligt uttalandena, dock inte tagit 

sig i uttryck på ett konkret sätt ännu. Dock lockades Ekman av den ”sakramentala dimensionen” 

som Katolska kyrkan ger uttryck för.159  

 

I fas nummer sex (engagemanget) blir konvertiten en fullkomlig medlem genom att man 

separeras från det liv man tidigare levt, och gruppen som individen blivit delaktig i förväntar 

sig att man i detta stadie ska engagera sig.160 Jag anser att Ekman, i den tid då han gav 

uttalandena i mina utvalda artiklar, befinner sig inom detta stadie då han beskrivs ta farväl av 

Livets Ord.161 Ekman menar, genomgående i artiklarna, att han ser fram mot att upptas i den 

Katolska kyrkan för att kunna utveckla ett större engagemang, dock utan att till en början 

försöka påverka.162  

 

I den tid då uttalandena kom har vissa konsekvenser, fas sju, blivit tydliga för konvertiten, bland 

annat genom de uppslag som gick att finna i dagspressen om konversionen. Rambo menar att 

vissa är starka i sin konversion och missionerar den medan andra är besvikna över att de 

förväntningar som önskades inte infriades. I denna period är konvertiten beroende av att 

konversionen försvaras, bekräftas och vårdas av gruppen man numera tillhör och individen själv 

i fråga.163  Försvarandet av konversionen kan tolkas ha skett genom det ”öppna brev” som 

Ekman själv valde att presentera i DN. Ekman har även stöd i att hans fru Birgitta Ekman valt 

att lämna Livets Ord för Katolska kyrkan.  

  

                                                 
155 Lewis Ray Rambo. Understanding religious conversion, 167. 
156 Lukas Berggren. Paret Ekman blir katoliker – lämnar Livets ord. 
157 Lewis Ray Rambo. Understanding religious conversion, 167f. 
158 Lewis Ray Rambo. Understanding religious conversion, 167f. 
159 Ulf Ekman. ”Därför lämnar jag Livets Ord och blir katolik”. 
160 Lewis Ray Rambo. Understanding religious conversion, 168f. 
161 Leif Ottenvang. Ulf Ekman konverterar till katolska kyrkan. 
162 Leif Ottenvang. Ulf Ekman konverterar till katolska kyrkan; Lukas Berggren. Paret Ekman blir katoliker – 

lämnar Livets ord; Ulf Ekman. ”Därför lämnar jag Livets Ord och blir katolik”. 
163 Lewis Ray Rambo. Understanding religious conversion, 170. 
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4 Slutsatser 
Syftet med uppsatsen är att skildra och analysera vilka skäl en religiös minoritetsledare 

kommunicerar i händelsen av konversion till en större gemenskap i svensk dagspress. De 

frågeställningar jag knyter an till syftet är: 

 

 Vilka skäl kommunicerar Ulf Ekman till att lämna Livets Ord för Katolska kyrkan i 

dagspressen? Hur kan uttalandena förstås genom ett diskursanalytiskt angreppssätt? 

 Hur förhåller sig Ekmans uttalanden till Rambos teori om konversion?  

 

I detta avsnitt återknyter jag till de filosofiska premisserna som min diskursanalys stödjer sig 

på. Jag svarar även på frågeställningarna och därefter jämför jag undersökningens resultat med 

den tidigare forskningsöversikt som jag presenterat.  

 

Ekmans skäl att lämna Livets Ord för Katolska kyrkan är den uppfattade konkreta och synliga 

aspekten av ”Kyrkan”. ”Kyrkans” sakramentala dimension, dess autentiska auktoritet och 

moraliska frågor var enligt uttalandena några av skälen till att konvertera. Dessa uppfattningar 

skildrades främst i DN. I Dagen menar Ekman att Katolska kyrkan som ”den äldsta kyrkan” var 

ytterligare en anledning till konversionen. Ekman uppfattar även att Herren har manat honom 

till denna övergång på grund av att Guds ordning är splittrad och att den bibliska förankrade 

kunskapen och de dogmer som Katolska kyrkan delger, är ett steg i rätt riktning för att finna 

enhet i ”Kristi Kropp”. I Världen idag uttrycker Ekman behovet av ”läroämbete” i Sverige, 

vilket ytterligare kan förklaras som anledning till konversionen. Det sociala patoset, levande 

katolska människor, den starkt förankrade teologin, det rika gudstjänstlivet, den starka 

missionen och Katolska kyrkan som etisk kyrka ges som vidare orsaker till konverteringen i 

dagstidningen Världen idag.  

 

Hur kan dessa uttalanden förstås via ett diskursivt angreppssätt? Den genomgående diskursen 

är den förklaring Ekman kommunicerar till att lämna Livets Ord för Katolska kyrkan. Detta 

stärks utifrån momenten och domänen. De viktigaste beståndsdelarna av en kyrka går att finna 

i Katolska kyrkan, enligt Ekman. ”Kyrkan” kan få en tillslutande betydelse, eftersom begreppet 

alltid benämns med versal och ibland i bestämd form. Begreppet ”Kyrkan” kan även uppfattas 

som ett slags etos, eftersom den utgör en slags konstruerad identitet som är oklar. Det råder en 

strid om Katolska kyrkans roll som orsak till ”kristendomens splittring” då dess potentiella 

betydelse utelämnas i DN. I Världen idag uttalar Ekman att både protestantismen och Katolska 

kyrkan haft del i splittringen. Ekman menar på att valet att konvertera till slut grundade sig på 

moraliska aspekter. Ekmans val att lämna Livets Ord för Katolska kyrkan, utifrån den moraliska 

aspekten, kan med andra ord legitimera konversionen eftersom han uppfattar det som fel att 

stanna kvar i en verksamhet som inte uppfattas vara den rätta. Denna uppfattning delas av 

Faircloughs ”nominalisering”, som syftar till att tysta ner en process genom att utelämna vilka 
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som ska ställas ansvariga för konversionen.164 Ekman menar även att kristna alltid haft ett behov 

av förnyelse i livet, vilket åberopar ett försök till ”absolut sanning”. Ekman citerar även 

Johannesevangeliet och utgår att den har en entydig betydelse. Vad som vidare kan förstås 

intertextuellt via Ekmans uttalanden i DN är hans uttalanden om att han själv varit del av en 

anti-katolsk retorik, vilket är en nomalisering (försök att tysta ner en process) då han i 

Magazinet starkt kritiserade Katolska kyrkan och tog ställning som dåvarande ledare för Livets 

Ord. Vidare är Ekmans artikel i Keryx, som nämns i en av artiklarna, intertextuellt förankrad. 

Interdiskursiviteten är något oklar emellanåt, eftersom texten refererar till händelser utan att 

förklara dess sammanhang. Ekman utelämnar även sig själv som ”ansvarig” emellanåt, vilket 

uppfyller kriterier för transitivitet.  

 

Ekmans konversion förhåller sig relativt väl till Rambos sju faser mot konversion.165 Ekman 

befann sig i en kontext som kom att förändra hans levnadssätt. Utifrån den förvirringen som 

kontexten skapade öppnade Ekman upp för nya möjligheter att konfrontera sina begränsningar. 

Sökandet efter den fullkomliga förklaringen går att känna igen genom flertalet av Ekmans 

uttalanden då han aktivt började söka förklaringar. Ekmans möte med inspirerande människor 

skedde i ett tidigare skede, kontexten. Ekman bad, funderade och forskade under den process 

han funderade på beslutet.166 Rambo menar att den potentiella konvertiten behöver uppleva en 

konkret aspekt av ritualerna, vilket Ekman tyckte var en tilldragande kraft med Katolska 

kyrkan. Ekman utförde dock inga konkreta ritualer vid denna tidpunkt utan lockades mer av 

den ”sakramentala dimensionen” Katolska kyrkan ger uttryck för.167 Ekman menar även, 

genomgående i artiklarna, att han ser fram mot att upptas i den Katolska kyrkan för att kunna 

utveckla ett större engagemang, dock utan att till en början försöka påverka.168 I den sista fasen 

utgör konsekvenserna, dagspressen som exempel, en viktig dimension. I denna period är 

konvertiten beroende av att konversionen försvaras, bekräftas och vårdas av gruppen man 

numera tillhör och individen själv i fråga.169  Försvarandet av konversionen kan tolkas ha skett 

genom det ”öppna brev” som Ekman själv valde att presentera i DN. Ekman har även stöd i att 

hans fru Birgitta Ekman valt att lämna Livets Ord för Katolska kyrkan.170 

 

Jag anser att de filosofiska premisserna uppfylls med den kritiska inställningen till självklar 

kunskap som utgångspunkt där exempelvis social konstruerad kunskap analyserats genom att 

diskutera på vilka skilda sätt Ekmans uttalanden kan komma att få.171 Likaså uppfylls 

                                                 
164 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 87. 
165 Leif Ottenvang. Ulf Ekman konverterar till katolska kyrkan; Lukas Berggren. Paret Ekman blir katoliker – 

lämnar Livets ord; Ulf Ekman. ”Därför lämnar jag Livets Ord och blir katolik”; Lewis Ray Rambo. 

Understanding religious conversion, 167ff. 
166 Lukas Berggren. Paret Ekman blir katoliker – lämnar Livets ord. 
167 Ulf Ekman. ”Därför lämnar jag Livets Ord och blir katolik” 
168 Leif Ottenvang. Ulf Ekman konverterar till katolska kyrkan; Lukas Berggren. Paret Ekman blir katoliker – 

lämnar Livets ord; Ulf Ekman. ”Därför lämnar jag Livets Ord och blir katolik” 
169 Lewis Ray Rambo. Understanding religious conversion, 170. 
170 Lukas Berggren. Paret Ekman blir katoliker – lämnar Livets ord. 
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angreppssättet i förhållande till den historiska och kulturella specificiteten då tidigare 

uttalanden som Ekman gjort om Katolska kyrkan analyserats.172 Dock har detta inte gjorts på 

ett fullskaligt sätt då undersökningsfältet är stort. Det tredje angreppssättet behandlar 

sambandet mellan kunskap och sociala processer.173 ”Vad som är etablerad kunskap är en fråga 

om maktkamp mellan olika aktörer. Våra sociala sammanhang bestämmer på så sätt många 

gånger vad vi anser är sant eller falskt”174. Dessa har undersökt via att undersöka momenten 

som tillsluts och vilka element som diskursen misslyckas med att etablera. Vilken kunskap som 

läsarna når, genom de uttalanden som Ekman gjort, är dock svåra att nå. Emellertid har jag 

diskuterat vilka uppfattningar som eventuellt har kunnat skapas genom uttalandena. Samband 

mellan kunskap och social handling presenteras som det fjärde angreppssättet. Att Ekman som 

auktoritär ledare väljer att konvertera, trots den kritik som han tidigare delat ut mot Katolska 

kyrkan, gör att Ekmans konversion får extra stor uppmärksamhet, vilket jag undersökt genom 

att titta på hur han förhåller sig till Livets Ord. I detta fält har jag även undersökt vilka 

förändringar som skett i en text från en annan. 

I många sammanhang går det att uppfatta Ekmans skäl som ”sann kunskap”, eftersom han 

stundom utelämnar sig själv som ansvarig aktör, och istället använder språket som markör för 

att avsäga sig en viss händelse. Om detta görs medvetet eller omedvetet är svårt att svara på. 

Dock presenteras och konstrueras kunskapen emellanåt som sann, vilket går att se via 

Faircloughs sätt att betrakta diskurser. Med andra ord kan man säga att kunskapen konstrueras 

som sann, dock är den tydligt framställd av en historisk och kulturell prägel av hur Ekman 

uppfattar världen, nämligen genom den tro och det bibliska kunnande han besitter. Ekmans 

uttalanden bör även betraktas utifrån det sammanhang han befinner sig inom. Då han tidigare 

fått utstå kritik från massmedia, väljer han kanske i detta skedde att utelämna sig själv som 

ansvarig eftersom kritiken i så fall skulle kunna bli än mer massiv.  

4.1 Relation till tidigare forskning 

Rambo menar att konversion ska förstås som en långvarig process, som kan ta sig i uttryck på 

många olika sätt.175 Rambo tar, enligt Ahlin, avstånd från den ”paulinska” synen på konversion 

och menar att den centrala betydelsen av ordet bör vara förändring. Ekmans konversion går 

också att förstås utifrån en längre process och innehar inte den plötsliga och dramatiska 

omvändelsen. 

 

Richardson menar att den pågående processen går att benämna som ”conversion career” vilken 

förklaras hjälpa en individ att utveckla och forma sin person, en process som beskrivs kräva 

religiöst engagemang.176 Detta går att ställa i förhållande till Ekmans konversion som från sin 

                                                 
172 Jonas Otterbeck. Diskursanalys. I Människor och makter, 155; Winther Jørgensen & Phillips. Diskursanalys 

som teori och metod, 11. 
173 Winther Jørgensen & Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 12. 
174 Jonas Otterbeck. Diskursanalys. I Människor och makter, 155. 
175 Ulf Görman. Konversion I Religion i Sverige, 63. 
176 Lars Ahlin. Pilgrim, turist eller flykting?, 26. 
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första omvändelse skapat och ändrat uppfattning om bland annat prästerskapet, Livets Ord och 

Katolska kyrkan. Frågan är om Ekman nått sin slutgiltiga konversion eller om Ekman på nytt 

kommer ompröva sina uppfattningar. 

 

Ekmans konversion går även att ställa i förhållande till Lofland och Skonovds tankesätt där det 

”erfarenhetsmässiga motivet” gör att individen kan ”testa” om en rörelse eller grupp är 

tillfredsställande nog. I detta synsätt är individen medveten om att det finns möjlighet att gå 

tillbaka till sin föregående rörelse.177 Ekman kan ur denna synpunkt varit medveten om att 

Livets Ord tagit emot honom med öppna armar om det visat sig att den Katolska kyrkan inte 

har den funktion som först efterfrågades.  

 

Ahlins menar att vissa religiösa ideologier och organ är så pass lika varandra att de många 

likheterna, och de få men ändå betydelsefulla skillnaderna, är rimligare förklaringar till 

konversion än de konverteringsmotiv som vissa författare vill undersöka konversion med.178 

Det är denna förklaring som jag uppfattar som den mest troliga orsaken till Ekmans val att 

konvertera. Dock förklarar Ahlin att detta synsätt på konversion påverkar den enskildes liv i 

liten utsträckning. Ekman som grundare och tidigare pastor för Livets Ord erhåller en 

annorlunda position varför en större påverkan på hans enskilda liv bör vara att förvänta. 

 

Sundback menar att konversioner i skandinavisk media ofta benämns som ”katolsk 

konversion”. Dessa människors konversion är oftast präglad av en slags protest mot 

lutherdomen, antingen som kyrka eller kulturellt fenomen.179 Ekmans konversion står i 

parallellitet till denna protest.   

 

James V. Downton talar, till skillnad från övriga, om en slutpunkt i konversionsprocessen, 

vilken är den väsentliga förändringen av personligheten. Denna förändring når individer först 

efter ett långt tidsförlopp.180 Det återstår att se om detta är slutpunkten i Ekmans 

konversionsprocess. 

4.2 Slutord 

Sundback menar att de symboliska konvertiterna har haft stor betydelse för den starkt växande 

Katolska kyrkan i Skandinavien. Det har även visat sig att dessa denna effekt kan burit frukt av 

att en kulturell elit konverterat till Katolska kyrkan.181 Det återstår att se om Ekmans 

konvertering kan komma att påverka människors syn på Katolska kyrkan i Sverige och hur 

medlemmarna i Livets Ord och människor i allmänhet ställer sig till Ekmans konversion. 

                                                 
177 Lars Ahlin. Pilgrim, turist eller flykting?, 23f. 
178 Ibid, 24. 
179 Susan Sundback. The Role of Converts in the Return of Roman Catholicism to Scandinavia. I Towards a New 

Understanding of Conversion, Ulf Görman (red.), 49-64. Lund: Teologiska institutionen, Univ. 1999, 49. 
180 Ibid, 20. 
181 Susan Sundback. The Role of Converts in the Return of Roman Catholicism to Scandinavia. I Towards a New 

Understanding of Conversion, 50. 
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