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Sammanfattning: 
 
I min undersökning granskar jag tillsättandet av församlingstjänster, såsom pastor, 
församlingsföreståndare, äldste etc., och ledarskapsfrågor inom den svenska pingströrelsen. 
Frågeställningarna, vilka har besvarats med hjälp av kvalitativa intervjuer, observationer 
och skriftliga frågeställningar via e-post, är hur och av vem/vilka kallas och görs urvalet av 
sökande till en församlingstjänst? Vidare frågas: är utbildning avgörande för att erhålla en 
tjänst och hur ser man på Pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium (PTS) och spelar 
sociala nätverk någon roll vid en urvals- och tillsättandeprocess samt och hur ser aktiva 
ledare inom pingströrelsen på ledarskap idag? Förutom dessa ovannämnda frågeställningar 
är ett annat syfte att, utifrån Pierre Bourdieus fältbegrepp (fält, habitus och kapital) och 
förklaringsmodellen sociala nätverk, undersöka och kartlägga om den svenska 
pingströrelsen ett autonomt religiöst fält. Undersökningens resultat uppvisar att Bourdieus 
teorier både bidrar med förståelse för och att de förklarar hur och av vem/vilka som kallar 
kandidater till församlingar och hur tillsättande av tjänster görs samt vad som avgör om en 
person skall erbjudas tillträde. Fält- och kapitalteorierna, samt förklaringsmodellen sociala 
nätverk, klarlägger även rådande attityder och tillämpning angående utbildning, 
ledarskapssyn samt explicit kartlägger att den svenska pingströrelsen är ett religiöst, 
implicit heterogent, autonomt fält. 
 
 
Nyckelord: Pingströrelsen, pingstförsamling, ledarskap, utbildningssyn, religiösa fält, 

kapital, sociala nätverk, religionssociologi. 
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1. Inledning 

 
1.1 Förord 

 
Vid en stilla stund med en varm kopp kaffe på ett café som drivs av en pingstförsamling på 
västkusten hör jag följande konversation från grannbordet, där två för mig ganska välkända 
kristna personer från en stad ingående diskuterar en församlingsängelägenhet. De samtalar 
ljudligt över en kopp kaffe med varandra. Den ene av dem är medlem i en mindre lokal 
trosförsamling, vilket för tillfället har interna stridigheter och problem inom 
trosförsamlingen. Trosbrodern får höra pingstbrodern som tillhör en av stadens 
pingstförsamlingar: ”Att du skall veta att vår pingstförsamling befinner sig i en mycket svår 
situation, närmast likt en nödvändig dödsprocess som den tvingas gå igenom, för vår pastor 
har precis blivit avsatt och därför pågår nu en kamp, en andlig kamp, om vem eller vilka 
som skall ta över församlingen för att sedan visionärt leda den samt staka ut dess kurs samt 
samordna allt arbete!” Som avslutning sa pingstvännen i all hast till trosbrodern: ”Att 
kanske skulle den nyss avsatte pastorn, med sina lojala personliga kontakter, lyckas 
’återerövra’ sin tjänst och ’auktoritet’ i församlingen eller så, som en gudomlig konsekvens, 
kommer hela församlingen att genomgå en smärtfylld dödsprocess (vilket någon i 
församlingen några dagar tidigare hade talat i tungor om och samtidigt haft en profetisk syn 
som varnade för de allvarliga följderna av att inte återinsätta den avskedade pastorn i sin 
tjänst) för att därefter återuppstå på nytt, en stark och karismatisk och Andefylld ledning, 
och vi kanske till och med får en ny församlingsinriktning på köpet.” Detta intressanta 
samtal fick mig fundersam och engagerad. Jag bestämde mig därför för att beträda fältet 
och göra en studie över ledarskapet inom den svenska pingströrelsen. Innan samtalet, som 
ovan återgivits mellan de kristna bröderna från de olika frikyrkliga lägren i samma stad, 
hade jag i ett tidigt inledningsskede, på distans observerat och funderat över hur en sedan 
länge tjänstgörande manlig församlingsföreståndare i en mindre pingstförsamling på 
Sveriges västkust abrupt avsätts. Därefter inleds en ganska långdragen process, som enligt 
somliga mer pessimistiska pingstvänner (vilka är öppet missnöjda över 
församlingstillståndet och vill påverka utfallet av föreståndare och framtida 
församlingsvisioner och andra missionsstrategier) kallar för en form av nödvändig 
”dödsprocess”, som församlingen måste gå igenom innan man lyckas med att försöka kalla 
en ny församlingsföreståndare till församlingen. Jag började genast anteckna, reflektera 
över beslutsprocessen och tog kontakt med det tillfälligt förordnade, och kvarvarande, 
ledarskapet i pingstförsamlingen. Därefter tog jag beslutet att göra en studie över 
ledarskapet i den aktuella församlingen samt även granska en annan oberoende och 
självständig pingstförsamling.  
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Genom att använda de sociologiska forskningsverktygen fält, kapital (symboliskt kapital) 
och habitus, av den franske sociologen Pierre Bourdieu framtagna, och dessutom 
förklaringsmodellen socialt nätverk, skall jag försöka besvara frågeställningarna ovan. Mer 
om dessa teoretiska grundbegrepp följer i kommande kapitel under punkt 1.4.6. 
 
Huvudsyftet med studien är att genom en synkron studie försöka utforska: Hur 
församlingsföreståndare/ledare kallas till församlingstjänst i svenska pingstförsamlingar? 
Med församlingsföreståndare/ledare avses personer som förestår en pingstförsamling 
genom att de till exempel är pastorer, vilka för det mesta också sitter som ordförande i 
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församlingsstyrelsen. De flesta pingstförsamlingar i Sverige bedriver idag sin verksamhet i 
föreningsform. Frågeställningarna är som följer: 
 

Hur kallas församlingsföreståndare (pastorer, ungdomspastorer, ledare) till 
församlingstjänst i svenska pingstförsamlingar? Finns det skillnader i urval och 
tillsättandeprocess? 
 

Hur och av vem/vilka (formellt eller informellt) görs urvalsprocessen av kandidat inom 
en församling? 
 

Är utbildning avgörande för att en kandidat skall få en tjänst i en pingstförsamling och 
hur ser man på utbildning idag? (Hur ser man på PTS-utbildningen?) 
 

Spelar sociala nätverk någon roll när någon kandiderar till en utlyst tjänst inom 
pingströrelsen (det vill säga vilket inflytande och betydelse har så kallade sociala nätverk 
[inofficiella] vid tillsättandet av en församlingsföreståndare/ledare)? Är den svenska 
pingströrelsen ett autonomt religiöst fält och kan man kartlägga det? 
 

Hur ser aktiva pastorer, äldste, styrelseledamöter och medlemmar i pingströrelsen på 
ledarskap idag? 
 
Ett syfte är även att, utifrån Bourdieus fältbegrepp, undersöka och kartlägga om den 
svenska pingströrelsen ett autonomt religiöst fält. Följande citat nedan, från den svenska 
pingströrelsens grundare Lewi Pethrus, var det som fick mig att börja associera till 
förklaringsmodellerna sociala nätverk och religiösa fält, och därför valde jag dem som 
forskningsverktyg i min studie. Uttalandet är från Pethrus utgivna predikosamling Gud med 

oss från år 1931: 
 

Det är en stor skillnad mellan att få vara med och bygga upp en Guds församling efter ett 
mönster, som Gud av evighet uttänkt och som han av evighet förvarat i det fördolda och i 
tidens fullbordan tagit fram, och att vara med där människor – även om det skulle vara erfarna, 
religiösa människor – kommer samman och upprättar en organisation. Hur annorlunda är det ej 
med Guds plan. Han vill bygga och bygger sin församling efter en gudomlig plan.1 

 
 

1.3 Terminologi 
 

Det är härmed i sin tur och ordning, samt nödvändigt, att säga några väl valda och 
klargörande meningar om terminologin som fortlöpande förekommer i uppsatsen. När jag 
begagnar mig av formuleringen pingströrelsen, då avser jag endast den ursprungliga och 
nuvarande pingströrelsen i Sverige, det vill säga de samfundsfria och oberoende 
pingstförsamlingar som deltog i och utvecklades efter att Stockholms VII:e 
baptistförsamling/-samfund utstötts och förskjutits ur Svenska Baptistsamfundet år 1913. 
Uttrycket Pentecostal Movement använder jag enbart i ett internationellt perspektiv, vilket 
är ett vanligt och generellt godtagen uttryck när man behandlar den internationella 
pingströrelsen. Därutöver finns det ett annat specifikt uttryck angående pingströrelsen i 
Norden som frekvent används och är allmänt vedertaget, och det är benämningen 
Pingstvännerna (pingstvän i singularis). Patric Andersson säger i sin uppsats, beträffande 
pingstvännerna, att:  

                                                             
1 Waern, 2007:25. 



 3

Pingstvännerna betecknar de människor som är medlemmar inom Pingströrelsen, alltså inte 
nödvändigtvis alla som är bärare av pingstväckelsen. Begreppet Pingstväckelse avser den 
väckelse som började i USA och som inte är begränsad till ett visst samfund utan mer 
betecknar innehållet i väckelsen.2 

 
Formuleringen ledarskap (inom en lokal pingstförsamling i Sverige) som kontinuerligt 
används i undersökningen täcker församlingstjänsterna/-benämningarna: pastor, 
församlingsföreståndare, ungdomspastor, diakon, äldstekår och församlingsstyrelse. 
 
Termerna karisma och karismatisk förekommer på ett antal ställen i detta arbete och 
behöver därför en närmare förklaring. Uttrycket karisma är från grekiskans cha´risma och i 
översättningen betyder det ”nådegåva” eller ”skänk”. Uttrycket karismatisk betecknar 
egenskapen starkt personlig utstrålning och att en karismatisk person äger särskilda 
nådegåvor och har också förmåga att vinna popularitet. Det var sociologen Max Weber som 
inom vetenskapen först introducerade termen karisma när han ville definiera personliga 
karaktärsdrag och kvaliteter hos en individ vilka märkbart influerar andra individer och som 
därefter, oftast, övergår till en specifik form (struktur) av så kallad social auktoritet. I 
samanhanget definieras traditionellt karismatiskt ledarskap utifrån att ledaren (en individ) 
tros ha förbindelse med en ädlare och högre stående myndighet eller annan auktoritär 
grundsats. 

 

 
1.4 Metod och teori 

 
Först följer i detta kapitel metodbeskrivningen, vilken aldrig kan göras för lång, ingående 
och med för mycket innehåll. Därefter följer teoribeskrivningen, som också är relativt 
detaljerad för att läsaren skall förvärva en god, behövlig och djupgående förståelse, vilket 
fordras för en fortsatt läsning av undersökningen. I och med det faktum att de flesta 
metodavsnitt brukar, vilket flertalet läsare redan har erfarenhet av, vara alltför kortfattade. 
Det finns dem som säger: ”Speciellt brukar det finnas brister i beskrivningen av 
datainsamlingsmetoderna, proceduren och databearbetningsmetoderna.”3 I och med det 
väljer jag därför att så långt som möjligt försöka eliminera att metodavsnittet, och för den 
delen även teoridelen, utfaller som ovan konstruktivt (och kanske en aning provokativt) 
kritiskt beskrivits. Metodavsnittet presenteras härmed i fyra underavdelningar vilka 
samtliga är centrala och viktiga samt alltid bör redovisas och förklaras i en empirisk och 
vetenskaplig studie.4 De indelade underavdelningar som följer nedan är i kronologisk 
ordning: urval, datainsamlingsmetoder, procedur, databearbetning och tillförlitlighet. 
 
Ansatsen i undersökningen är heuristiskt inriktad, det vill säga jag använder Bourdieus 
teorier som ett filter, låt säga ett tolkningsraster när jag försöker undersöka och genom egen 
tankeverksamhet erhålla kunskap den svenska pingströrelsen. En tankeprocess som går 
framåt steg för steg. Med andra ord teorierna är valda utifrån ett arbetssätt som om möjligt 
skall bilda ett underlag till teorierna som i sin tur blir förklaringsmodeller till det insamlade 
materialet. Förutom den ovan nämnda ansatsen och metoden, det vill säga den positiva, 
oundvikliga relationen emellan teoribyggen och empiri, har jag valt att i studien kombinera 
två teorier (förklaringsmodeller). Orsaken till det är att jag anser det fruktbart och ger en 
fördjupad förståelse när man analyserar empirin. 
 

                                                             
2 Andersson, 1995:3. 
3 Johansson & Svedner, 2001:69–70.  
4 Johansson & Svedner, 2001:67. 
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I denna studie intar jag ett religionssociologiskt inriktad förhållningssätt, och som 
undersökande forskare är jag först och främst kritiskt självanalyserande och ifrågasättande, 
och därmed fullt medveten om att jag definitivt inte står utanför studieobjektet och enbart 
utför en objektiv undersökning som en opartisk observatör. Jag granskar dessutom själva 
det vetenskapliga fältet som är startpunkten för mitt uppsatsarbete. Jag är medveten om, och 
tar med i beräkningen, att jag själv besitter en position och har ett visst mått av kulturellt, 
och såväl religiöst kapital (inte så mycket ekonomiskt kapital dock). Jag har till viss del 
mina rötter, min barndom, i såväl baptistkyrkan som den svenska statskyrkan, vilket 
givetvis har påverkat mig, men inte bestämt mig. I min familj finns/fanns till exempel 
pastorer/präster inom pingströrelsen och Baptistsamfundet samt Missionskyrkan och den 
före detta statskyrkan. Några av mina släktingar finns också i olika religiösa (svenska) läger 
såsom pingstkyrkan, broderskapsrörelsen och trosrörelsen. Vill härmed tydligt klargöra att 
jag inte är negativt inställd gentemot något av samfunden/kyrkorna som ovan presenterats 
eller dess ledare eller medlemmar. Emellertid måste följande beaktas och tas upp till 
diskussion: min sociala positions inverkan på det jag hör, ser och gör (självklart också det 
jag inte hör, ser och gör) och på vilket objekt jag väljer att undersöka. Bourdieu klargör 
fortsättningsvis, vilket jag är medveten om, att: ”En av de största felkällorna inom 
sociologin är enligt min mening att omedvetenheten om det egna perspektivet påverkar hur 
man uppfattar studieobjektet, med perspektiv menar jag den position vetenskapsmannen 
innehar i det sociala rummet och i det vetenskapliga fältet.”5 Detta är jag fullt medveten om 
och i mitt arbete har jag hela tiden haft det som en (kritiskt genomlysande) ledstjärna. 
 
Beträffande källkritiken mot mina informanter (genom deras intervjusvar, e-postsvar av 
följdfrågor, en del observationer) vill jag påpeka att jag, innan jag påbörjade studien, inte är 
totalt främmande för och saknar kunskap om den svenska pingströrelsen. Har också en rent 
objektivt förförståelse och insikt om den, vilket är mer en fördel än en nackdel när man ger 
sig in på fältet, anser jag. Vet i därmed i förväg om hur det ”normalt sett fungerar” inom 
rörelsen bland dess ledarskap och medlemmar samt vetskap om hur det var då och nu. 
Därför märker jag tämligen snabbt om en situation eller företeelse (vid en intervju eller 
observation) är förställd eller annorlunda. Jag har noggrant och medvetet beaktat de 
källkritiska kriterierna, som i slutändan verifierar mitt material och min analys, det vill säga 
källornas äkthet, tidsamband, oberoende (informanterna har inte kunnat tala ihop sig eller 
delge varandra sina svar) samt tendensfrihet (vilket ibland är ett svårt och mödosamt arbete, 
men inte omöjligt). Det har i mitt arbete merendels varit berättande källor, men också ett 
textstudium av skrivna följdfrågesvar har förekommit.   
 
 

1.4.1 Urval 
 

Jag tog, direkt efter att ha hört samtalet mellan bröderna på kaféet, först kontakt med den så 
kallade akut inkallade vakanspastorn i den mindre församlingen och även med en 
församlingsföreståndare i en betydligt större stad med en stor pingstförsamling på 
västkusten. Jag ville besöka dem och utföra intervjuer och observationer. De var 
inledningsvis mycket positivt inställsamma till att jag skulle besöka dem och utföra 
kvalitativa intervjuer och en del observationer (har långt tidigare, innan uppsatsarbetet ens 
var påtänkt, utfört egna privata observationer i församlingen). I ett relativt tidigt skede av 
intervjuerna, observerade och konstaterade jag att det insamlade materialet var en aning 
magert och därmed inte tillräckligt för att analysera och dra slutsatser från. Ville inte att det 
skulle bli ett missvisande resultat. Valde därför att utöka antalet informanter, och att inte 

                                                             
5 Bourdieu, 1997 [1984]:36. 
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endast inkludera pastorer från pingströrelsen, utan även innefatta ”vanliga” medlemmar, 
äldstebröder, styrelseledamöter och församlingskonsulter och andra personer som är 
centralt verksamma inom rörelsen. Mer om detta följer nedan. 
 
I undersökningens inledning kontaktades totalt 25 personer direkt och personligt av mig, 
vilka bland annat har påföljande titlar: pingstpastor, församlingsföreståndare, förkunnare, 
evangelist, apostel, ungdomspastor, lärare, ledare, äldste, styrelseordförande och -ledamot, 
pingstförsamlingsmedlem, rektor och utbildare med mera. Förutom dessa tillfrågade 
personer kontaktade jag, via e-post, fyra geografiskt åtskilda pingstkyrkors expeditioner 
och bad dem om tänkbara informanter från deras äldstekårer och församlingsstyrelser. 
Fördelat på kön är det fem kvinnor och 20 män som tillfrågats om deltagande. Det beroende 
på att det är en klar majoritet av män som innehar ledande poster inom pingströrelsen och 
att jag har försökt att få fler kvinnliga informanter till intervjuerna (men jag har istället och 
givetvis observerat kvinnors uttalanden och ageranden i pingströrelsen under studiens 
gång). Informanterna är alla på olika sätt involverade i olika pingstförsamlingar runt om i 
Sverige. Vissa informanter är före detta församlingsföreståndare och pastorer som tidigare i 
livet varit verksamma i till exempel pingstkyrkan, inom LP-stiftelsen, bokförlag, journalist 
vid Dagen, eller som predikant och förkunnare etc. Någon av de intervjuade 
församlingsmedlemmarna har bland annat varit ansvarig för diverse ungdomsarbete, 
utlandsmission och bedrivit teologiska studier samt nyligen blivit erbjuden att ingå i 
församlingens äldstekår. Med andra ord har de varierad bakgrund och olika personliga 
erfarenheter. Intervjuinformanterna är från pingstförsamlingar och pingströrelsen centralt i 
Stockholm, ett informantpar är medlemmar i en pingstförsamling (med 400 medlemmar) på 
västkusten, ett par äldstekårsmedlemmar från en pingstförsamling på västkusten, en 
pingstpastor och en ungdomspastor i en församling på västkusten. Informanternas ålder 
spänner från 32 års ålder upp till 80 år. Det är således totalt 14 medverkande i studien, 12 
män och två kvinnor. 
 
Urvalskriterium till intervjuerna och observationerna har uteslutande varit beroende på 
vilka andra personer (pingstvänner, pingstpastorer etc.) och pingstförsamlingar som 
informanterna givit information om och personliga kommentarer om. Ett krav, strategi, har 
dock varit att samtliga informanter måste förestå/tillhöra en svensk pingstförsamling, eller 
har tillhört en svensk pingstförsamling. Förutom detta ville jag om möjligt intervjua 
individer från den turbulenta pingstförsamlingen som jag inledningsvis berättat om. Jag vill 
tydligt klargöra att jag inte har utnyttjat några kontakter, det vill säga låtit några sociala 
nätverk styra eller påverka mitt urval av pingstförsamlingar eller informanter. Angående 
observationerna: jag har endast utfört observationer, under flera års tid, i en sedan länge 
etablerad pingstförsamling på västkusten som har mer än 400 medlemmar. Resultaten av 
dessa observationer kan diskuteras, men ej förbises eller uteslutas ur min studie. Utöver de 
strukturerade observationerna i församlingen har jag utfört iakttagelser på 
församlingscaféet, på kyrktorget före och efter möten, och på andra mer allmänneliga och 
ibland även privata platser i staden. 
 
 

1.4.2 Datainsamlingsmetoder 
 

De undersökningsmetoder som i denna studie nyttjats har främst varit kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer (vilka jag väljer att benämna som ”autentiska samtal”) vilka 
har genomförts på traditionellt vis, det vill säga sittandes i ett enskilt rum, mittemot 
varandra samtalandes, medan jag antecknar litet men främst sköter inspelningen, 
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frågeställningen och observerar informantens kroppsspråk och rektioner med mera. Men jag 
har, vilket förut sagts, i ibland även nödgats utföra telefonintervjuer (där det geografiska 
avståndet och tidsbristen varit stort och så att säga för energikrävande och ekonomiskt 
kostbart att resa vida omkring till informanterna och deras pingstförsamlingar). Vid ett antal 
tillfällen har jag dessvärre varit tvingad, trots ödmjuka och flertaliga påminnelser om ett 
intervjudeltagande (vilket flertalet informanter, åtminstone inledningsvis av kontakten, 
välvilligt visat intresse för och intagit en jakande attityd) till de tidigare kontaktade 
informanterna, att via e-post sända ut kompletta intervjufrågor samt ett utskick till en 
församlingsmedlem via korrespondens. Jag är väl medveten om att man inhämtar betydligt 
mer utförlig och uttömmande svarsmaterial vid intervjuer, antingen öga mot öga eller via 
telefon, men där jag tvingats att skicka frågorna via e-post eller traditionell korrespondens, 
har jag alltid kontaktat informanten via telefon för följdfrågor och andra korrigeringar och 
rättelser efter genomläsning/analys av återsända informantsvar. Efter huvudintervjuernas 
frågeställningar (se bilaga 1) har samtliga informanter även erhållit obligatoriska 
följdfrågor via e-post (se bilaga 2). 
 
Förutom de redan nämnda intervjuerna (med obligatoriska följdfrågor via e-post) har jag 
långt innan jag påbörjade denna uppsats, för mer än sex år sedan, utfört strukturerade 

(systematiska, ”öppna”) observationer (vid officiella pingstförsamlingsmöten, på kyrktorget 
efter och före möten, vid kyrkkaffet med mera). Men jag har även utfört enskilda privata 
samtal (både dialoger, men mest förekommande monologer från församlings- och kyrkfolk) 
och därtill gjort dolda iakttagelser (vid ej planerade tillfällen) när jag besökt bland annat 
församlings- och bokcaféer, stadsgator och -torg, vid privata bönemöten i så kallade 
cellgrupper, vid sommargrillningar och andra aktiviteter hos pingstvänner på privata 
bjudningar och ibland på olika offentliga platser med mera. Människor har med andra ord 
inte vetat om att jag utfört observationer som jag medvetet samlat in och funderat över. De 
sistnämnda observationerna har, anser jag, givit synnerligen goda och intressanta 
upplysningar och empiri (material som tyvärr inte finns upptagna med ljudåtergivande 
teknik eller dokumenterade på film eller fotografier, utan endast i mitt minne och i PM:s) 
beträffande nätverksperspektiv och sociala nätverk. Dessutom gjorde jag mycket tidigt 
privata iakttagelser (för ungefär tre år sedan) på hur pastorer, ledare och äldstemän inom 
pingstförsamlingar och andra trosförsamlingar med flera, då främst på västkusten men även 
på andra geografiska platser inom Sveriges gränser, som förtroligt och lojalt stöttade 
varandra, obönhörligt backade upp varandras verksamheter, såsom kampanjer och 
församlingsvisioner. Någon kan invända här med att säga att minnet kan i det här 
sammanhanget vara missvisade och bristfälligt. Ja, det kan det, men om observationerna 
hela tiden följer ett mönster och återupprepar sig, då är det inte beroende på forskarens 
minne, vill jag hävda. Fortsättningsvis om pastorerna och ledarna som observerats: de 
tjänstgjorde/tjänade inte endast ihop (officiellt som inofficiellt), utan de umgicks även (det 
vill säga samtalade, planerade, utvecklade framtida, gemensamma visioner etc.) frekvent 
och innerligt på fritiden (på till exempel golfbanan och på fotbollsträningar och 
innebandyträningar, herr- och kvinnomiddagar vid olika för kristna utlysta 
företagsförevisningar/presentationer, vilka genomförs i både hemmiljöer som i 
företagslokaler. Beträffande användandet av både strukturerade och ostrukturerade 
observationer vill jag påpeka att de båda observationsmetoderna kräver noga förberedelser, 
god insikt och kunskap om det som skall observeras samt att noggranna överväganden 
gjorts i förväg. Det handlar således inte om att bara kasta sig ut med papper och penna i 
högsta hugg och sporadiskt börja observera och på måfå anteckna och dokumentera. Nej, 
ostrukturerade observationer brukas för det mesta i undersökande ändamål och syftet är att 
arbeta in mesta möjliga mängd av data i anknytning till det område man valt att studera, 
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vilket innebär att man inte har något i förväg konstruerat och provat så kallat 
observationsschema. Istället förväntas observatören att uppmärksamma och föra register 
över ’allting’, vilket är en orealistisk, hopplös omöjlighet. Därför kräver även de 
ostrukturerade observationerna omsorgsfulla planeringar, men då på ett annorlunda sätt 
jämfört med de strukturerade observationerna. Varför har jag då bestämt mig för att nyttja 
dessa två olika metoderna? Således därför att jag först och främst inser behovet av en 
relevant forskningsmetod, och därtill stödjer mig på, och mitt val av observationsmetoder, 
har jag bestämt mig för att kombinera dem för att få in information och att uppnå 
tillförlitliga resultat.6       

 
Efter en lång tid, viket jag tidigare redogjort, av observationer författade jag ett brev, som 
innehöll en del av mina ”nätverksobservationer” (över uppenbara och dolda relationer) och 
mina privata funderingar angående just ledarskapet inom församlingarna och andra 
närliggande frågeställningar som till exempel tillsättandeprocessen i en pingstförsamling 
som hade en vakanspastor. Jag bokade ett besök hos pastorn (föreståndare i den av mig 
observerade församlingen) och överlämnade sedan brevet, innehållande mina observationer 
och en del frågor, till honom för en kort kommentar (ville höra hans kommentarer och även 
se hans reaktion och kroppsspråk) och bad om att brevet skulle vidarebefordras äldstekåren 
och församlingsstyrelsen. Brevet kom dock (dessvärre) aldrig att överlämnas, diskuteras 
bland äldstekåren och församlingsstyrelsen i församlingen, det stannade hos pingstpastorn, 
som snabbt vek ihop det och la det i innanfickan på kavajen. Han bad mig om att få slippa 
läsa upp det för äldstekåren och styrelsen. Han ville behålla det för sig själv. Jag sa att han 
fick göra det han själv ansåg vara bäst med brevet eller enligt den gängse gången när man 
får ett brev som är ställt till en angiven mottagare.  
 

 
1.4.3 Procedur 

 
Statements by researchers are remarkably like those of artists or sportspeople: they know full 
well how difficult it is to put practice, and the way to acquire it, into words. When they try to 
express their sense of correct procedure, they have little to call on beyond their past experience, 
which remains implicit and quasi-corporeal, and when they talk informally about their 
research, they describe it as a practice requiring experience, intuition, skill, flair, a ‘knack’, all 
things difficult to set down on paper, which can only really be understood and acquired by 
example and through personal contact with competent persons. Scientists, and especially 
chemists, often invoke the analogy with cooking and its recipes.7 

 

För att inte fullständigt falla in under ovanstående agerande och använda mig av personliga 
yttranden och implicita kommentarer samt ogenomtänkta uttalanden innehållande 
slentrianmässiga termer, likt de termer som många sportsmän och idrottskvinnor ofta 
använder sig av när de intervjuas, så kommer jag här att exakt redogöra för hur jag rent 
praktiskt har handlat för att föra samman mitt intervju- och observationsmaterial. Detta 
därför att proceduravsnittets presentation är i synnerhet viktig och den fyller också en 
mycket viktig funktion, som man kontinuerligt skall ha i åtanke under pågående studier: 
”Tänk på att ett villkor för att göra om en undersökning är att proceduren är beskriven i 

                                                             
6 Patel & Davidson, 2003:89–94. ” Om vi bestämt oss för att använda observationer i utforskande syfte har vi 
oftast hunnit så långt i forskningsprocessen att vi har relativ god kunskap, både teoretisk och empirisk, om 
problemområdet. Denna kunskap kan vi utnyttja för att reda ut den kommande observationssituationen utifrån 
vem/vilka som ska observeras, vilken/vilka situationer, hur registreringen ska ske och under vilken tidsrymd. 
Likaså måste vi ha klart för oss vilken övrig information som är viktig att registrera, t.ex. att beskriva rummet 
där individerna befinner sig i eller vilka andra individer som finns med förutom de observerade.” 
7 Bourdieu, 2004 [2001]:39. 
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detalj.”8 Som jag tidigare redogjort för ovan har jag under lång tid utfört observationer. 
Förutom det har jag lagt tonvikten vid att utföra ”traditionella intervjuer” 
(semistrukturerade) genom att boka in mötestider med de intresserade och frivilla 
informanterna. Dessa intervjutillfällen har antingen genomförts i respektive 
pingstförsamlings egna lokaler (pastors kontor eller sammanträdesrum), eller vid ett tillfälle 
hölls en intervju vid mitt skrivbord i mitt hem. De övriga intervjuerna genomfördes via 
telefon, och samtalen spelade jag in på bärbar dator, varpå jag senare transkriberade och 
analyserade dem. Ett antal tillfrågade informanter, vilka var positivt inställda till att låta sig 
intervjuas, frågade om de inte kunde få besvara frågeställningarna skriftligt (det vill säga 
via e-post eller via vanlig korrespondens) för de på grund av tidsbrist och andra orsaker inte 
orkade eller hann med att avsätta 30–45 minuter till att intervjuas. Dessutom sände jag till 
samtliga informanter ut följdfrågor via e-post eller brev. Sammanlagt har jag via e-post sänt 
ut frågeställningarna till sju informanter, som ville besvara på detta sätt i och med tidsbrist. 
Samtliga av dessa sju var i början av kontakten mycket positivt inställda på att delta i 
studien, men i själva verket besvarade de inte frågeställningarna eller ens returnerade det ej 
ifyllda frågeformuläret. Jag kontaktade samtliga ”intresserade” informanter vid ett flertal 
tillfällen, för att ödmjukt påminna dem, men de undvek all form av dialog. Det kan bero på 
att de helt enkelt inte vill medverka och svara på frågorna, vilka dessa tillfrågade fick 
inledande information om, och därefter fick jag ingen respons. Tror att det fortfarande är 
svårt att få både ledarskap och medlemmar inom den svenska pingströrelsen att medverka i 
vetenskapliga studier liknande min. Vetenskapliga studier är somliga pingstvänner 
skeptiska mot och det existerar fortfarande misstänksamhet gentemot forskare och deras 
teorier och metoder. Det har säkerligen att göra med hur man genom pingströrelsens 
historia har sett på utbildning, kunskap och vetenskapsteorier med mera. Ett sista ord 
angående observationerna. Dem har jag utfört planerat och strukturerat, men somliga har 
även utförts, som tidigare sagts, mer spontant och naturligt när tillfälle givits. Jag har, i 
åtminstone en pingstförsamling, försökt att bli en autentisk del av verksamheten, då främst 
mötesdeltagare eller skämtsamt sagt en observerande bänkvärmare (mer om det i avsnittet 
1.4.5 Tillförlitlighet).  Observationerna har främst gjorts på församlingsmöten, offentliga 
bönemöten, kvällsarrangemang, söndags- och nattvardsgudstjänster, friluftsmöten och 
församlingsgrillkvällar samt vid årligt återkommande sommarbibelskollveckor. Mer om det 
och om bortfallet följer i resultat- och analysdelen.   
 

 
1.4.4 Databearbetning 

 
If there is one area where it can be assumed that agents act in accordance with conscious, 
calculated intentions, following consciously devised methods and programmes, it is indeed the 
domain of science. /…/ Practice is always underestimated and under-analysed, and yet 
understanding it requires much theoretical competence, much more, paradoxically, than 
understanding a theory. One has to avoid reducing practices to the idea one has of them when 
one’s only experience of them is logical. And, for lack of an adequate theory of practice, 
scientists are not necessarily able to invest in their descriptions of their practices the theory that 
would enable them to have and to give a real knowledge of these practices.9 

 

Praktiskt har jag medvetet använt mig av en låt säga heuristisk metod vid databearbetningen 
av empirin. Det innebär kortfattat att jag först har ställt mig själv frågor (kritiska frågor som 
varför väljer jag att gruppera in materialet så här och inte så där istället) angående det 
insamlade materialet som därefter lett till att jag självständig och stegvis har fortsatt att 

                                                             
8 Johansson & Svedner, 2001:69. 
9 Bourdieu, 2004 [2001]:38–39. 
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söka efter svar och lösningar på problemformuleringarna. En oavbruten och kritisk inre 
dialog med mig själv, som tidigare sagts en heuristisk metod, har jag kontinuerligt använt 
under studiens gång för att stimulera till att finna insikt och kunskap genom att praktiskt 
utföra en tillförlitlig databearbetning, vilket inte är att underskatta eller är hänskjuten teorin. 
Jag har således praktiskt grupperat in materialet utifrån svaren på de enskilda frågorna. 
Därefter summerat svaren genom att transkribera och skriva ut merparten av intervjuerna, 
samt de skriftliga följdfrågorna, vidare både klippt ut och placerat svaren bredvid varandra. 
Till sist jämfört de olika svarsalternativen och till sist placerat dem i undergrupper som 
avslutningsvis analyserats och sammanställts för att kunna redogöras och diskuteras. 
 
 

1.4.5 Tillförlitlighet 
 

Vid observationerna valde jag att till exempel inte att stelt och iakttagande sätta mig ner på 
en stol eller kyrkbänk och ta fram anteckningsblock, penna, förstoringsglas samt kamera 
och teaterkikare, utan jag försökte smälta in så mycket som möjligt och då på ett ärligt och 
”deltagande” sätt, så långt det var möjligt och trovärdigt. Jag observerade och antecknade 
(PM) kontinuerligt direkt efter ett möte eller väntade tills jag kommit hem (det förkom att 
jag ibland spelade in egna reflektioner och tankar på mobiltelefonens 
ljudupptagningsfunktion när jag emellanåt vistades på kyrktorget, vid kyrkkaffet eller när 
jag ”nödgat” besökte någon av församlingens många tvättrum och WC:s, samt vid ett antal 
tillfällen spelade jag på bärbar dator in ett antal möteskvällar (med besök utifrån 
församlingen), men det var då inte alls tal om dolda ljudupptagningar. För övrigt rörde jag 
mig så ofta det gick i och omkring pingströrelsens sammanhang (och även andra 
ekumeniska sammanhang), samtalade med och ställde frågor till olika pingstmedlemmar i 
alla åldersgrupper och oberoende av kön och samhälls- och församlingsställning eller om 
de var medlemmar i en så kallad utpost (en del av en församling som är utlokaliserad från 
sin huvudförsamling), huvudförsamling eller cellgrupp (en bönegrupp av pingstvänner som 
har möten i någon av cellgruppens medlemmars hem). Angående intervjuerna har jag själv 
intervjuat, det vill säga samma undersökande person som ställer samma frågor och 
personligen har haft kontakt med samtliga medverkande, vilket i sin tur motverkar 
reliabilitetsbrister som mer eller mindre brukar uppkomma när man är mer än en 
undersökande i en studie. Jag har i denna studie uteslutande använt mig av kvalitativa 
metoder, men i efterhand förstår jag vikten av att även kombinera kvalitativa metoder 
tillsammans med kvantitativa tillvägagångssätt. Men på grund av tidsbrist (och det faktum 
att de medverkande endast uppgår till 13 informanter, vilket inte utgör underlag för att 
nyttja en kvantitativ metod) och att det inom ramen för en D-uppsats finns ett tämligen 
begränsat utrymme beträffande analys och diskussion, och att jag dessutom hade varit i 
behov av en pågående dialog med en kritiskt granskande medarbetare, har jag valt att 
inrikta mig på och begränsa mig till kvalitativa metoder. Men vid ett fortsatt studium i 
framtiden kommer jag med stor sannolikhet att kombinera de två metoderna.  
 
 
1.4.6 Teori 

 
Varför har jag valt att använda mig av Bourdieus teorier och förklaringsmodellen sociala 
nätverk i denna studie? Därför att jag, som fält- och nätverksforkare, anser att de är högst 
användbara och att det är en fruktbar konstellation att ta till vid en undersökning, för att 
erhålla svar på mina frågeställningar om den svenska pingströrelsen. På vilket sätt är 
sociologin användbar i denna studie, och varför skapar just sociologin problem och vad är 
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dess svårigheter? Helt enkelt därför att Bourdieu framför att den vetenskapliga sociologin 
röjer undanhållna och ibland bortträngda fenomen såsom korrelationen mellan välgång i 
samhällets olika undervisningsanstalter, där framgångarna förklaras med intelligensen, samt 
den sociala bakgrundsmiljön eller det kulturella kapital som den unga skoltelningen ärvt 
från de närmaste i sin familj och släkt. ”Det är sanningar som teknokraterna, 
kunskapsbyråkraterna – det vill säga bra många av dem som läser sociologi och av dem 
som organiserar den – inte tycker om att höra.10 Vidare så är en av sociologins största 
bekymmer att dess forskningsobjekt är föremål för konkurrens och strid, det vill säga 
händelser som undanhålls, är dolda, är censurerade, och som man (individer och grupper 
samt samhälle) är beredd att gå i döden för. Bourdieu säger i fortsättningen att: 
 

Detta gäller även forskaren, som sätter sig själv på spel bland sina egna studieobjekt. Och den 
sociologiska forskningens speciella svårighet beror väldigt ofta på att folk är rädda för vad de 
kommer att upptäcka. Sociologin ställer oavbrutet sin utövare inför bistra fakta; den 
desillusionerar.11   

 
Jag kommer fortsättningsvis att i största mån citera Bourdieu, och andra, för att tydligt och 
med deras egna ord exemplifiera och förklara samt nödvändigt kommentera deras 
uttalanden, det istället för att ge mig in på att försöka göra fria översättningar, vilka riskerar 
att bli bristfälliga och felaktigt översatta av mig. Förklaringsmodellerna (teorierna) är inte 
fullständiga och de ersätter heller andra former av förklaringsmodeller, utan de jag valt 
kompletterar nödvändigtvis studiet av den svenska pingströrelsen, anser jag. Andra har, 
såsom sociologen Pierre Bourdieu, utformat teorierna och somliga har nyttjat dem i sina 
studier och ibland vidareutvecklat dem (mer om dessa personer kommer nedan), såsom 
sociologen Niklas Luhmann och antropologen Marcel Mauss (som har vidareutvecklat 
teorier om sociala nätverk nätverksrelationer), vilka är karakteristiskt inriktade på det 
subjektiva, individuella aspekterna om aktörers val och strategier samt förhållanden.12  
 
I denna uppsats liknas det specifika fält, vilket svenska pingstförsamlingar ingår i, som ett 
religiöst fält varuti aktörerna (de individer som ingår i fältet och studien) innehar olika 
mycket av så kallat kulturellt kapital, symboliskt kapital, socialt kapital (vilket förenklat 
kan ses som värden, tillgångar eller resurser som kan vara av antingen ekonomisk eller 
symbolisk art) och sociala nätverk och att inte förglömma aktörernas habitus som står i 
direkt relation till kapitalformerna och det sociala nätverket som redan omnämnts. Habitus 
kommer dock av utrymmesskäl inte att närmare behandlas i denna studie. För den som vill 
fördjupa sig, finns det självklart utmärkta arbeten av Bourdieu och av andra författares 
översiktliga verk med beskrivningar av såväl habitus, författarskapet, kapitalformerna och 
fältteorierna samt sociala fält med mera.13 Fortsättningsvis kommer nedan en mer ingående 
förklaring av fältteorin/-begreppet och en mer klargörande definition av vad 
grundbegreppen, eller rättare sagt verktygen fält, religiöst fält, symboliskt kapital och 
socialt kapital samt sociala nätverk står för och hur man kan använda sig av dem till 
exempel vid en kvalitativ religionssociologisk studie av ledarskapet inom några 
pingstförsamlingar i Sverige. Det handlar således för mig att göra en religionssociologisk 

                                                             
10 Bourdieu, 1997 [1984]:34. 
11 Bourdieu, 1997 [1984]:35. 
12 Gunneriusson, 2002:11. 
13 Av Bourdieu kan följande verk rekommenderas för ett mer ingående studium angående fältbegreppet och om 
habitus: Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur, 2000 [1992, 1998]. The Field of Cultural 
Production. Essays on Art and Literature, 1993. Bourdieu & Passeron, The Inheritors. French students and their 
relation to culture, 1964. Av Donald Broady: Kapitalbegreppet som utbildingssociologiskt verktyg, 1998 
(Skeptronhäften nr 15, 26 s. [PDF version tillgängligt på www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf]. Av Håkan 
Gunneriusson (red.): Sociala nätverk och fält, 2002.       
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studie med användbara och väl beprövade teoretiska verktyg, vilka har konstruerats och 
sedan vidareutvecklats och därefter empiriskt (och främst) prövats av den franske 
sociologen Pierre Bourdieu, och hans medarbetare, och senare av andra forskare efter 
honom. Vill här tillägga att Pierre Bourdieu utförde själv kartläggande studier av det 
religiösa fältet och att dessa undersökningar resulterade först i två uppsatser, publicerade 
1971, vilka har titlarna Une interprétation de la théorie de la religion selon Max Weber

14
 

och Genèse et structure du champ religeux
15 (Uppsatsen finns översatt till bland annat till 

engelska; Genesis and structure of the religious field, 197916). Efter dessa båda arbeten 
publicerades år 1975 Bourdieus och Monique de Saint Martins undersökning La sainte 

famille – L’épiscopat fran ais dans le champ du pouvoir.17 
 
Huvudorsaken till att jag väljer att använda mig av ovanstående teoretiska verktyg i min 
empiriska studie är vare sig slumpmässig eller påtvingad. Jag blev för ett par år sedan, 
under ett antal intressanta föreläsningar på högskolan av en Bourdieukunnig lektor, Heike 
Peter, introducerad i (och låt säga rejält entusiastisk av) Pierre Bourdieu och hans teorier 
angående fält, habitus, symboliskt och kulturellt kapital samt socialt kapital, doxa. Därefter 
började jag skaffa mig mer kunskaper av och om Pierre Bourdieu. Några av dessa författare 
och forskare jag vidare läst och som skriver om Bourdieu och bland annat har tillämpat 
vissa av hans teorier i egna undersökningar, och som därmed är något av framstående 
Bourdieukännare i Sverige, är bland annat Donald Broady och Håkan Gunneriusson. Jag 
fann för ett tag sedan att både Broady och Gunneriusson problematiserar och praktiserar 
teorierna i olika studier, och därmed utesluts inte förmånen med att kombinera det typiskt 
Bourdieuanska fältbegreppet tillsammans med analyser av så kallade sociala nätverk. 
Sociala nätverk har bland annat den amerikanske sociologen Walter W. Powell undersökt, 
förklarat och identifierat. I övrigt har, enligt Gunneriusson, följande personer forskat om 
sociala nätverk och i vissa fall tillämpat det i sina egna arbeten (verken inom parentes): 
Barbara Misztal (2000), Thomas Burton (1964), Martin Åberg (1999), Leo Müller (1998), 
Ylva Hasselberg (1998) och Niklas Stenlås (1998). Gunneriusson visar på i sin avhandling 
hur han utifrån Bourdieus fältteori och grundbegrepp granskar det svenska historikerfältet 
(under tidsperioden 1920-tal till och med år 1957) och dess dominerande aktörer och 
gestalter och samtidigt kombinerar med kvalitativ social nätverksteori (sociala nätverk). 
Denna kombination möjliggör således att Gunneriusson kan komma åt och kartlägga de 
personliga band och relationer vilka så att säga är ”kittet” i dylika nätverk som det 
historiska fältet. Både Broady och Gunneriusson påvisar och framhåller också fördelen med 
att i en studie av fält kombinera Bourdieus fältbegrepp och teoretiska verktyg samt att 
nyttja förklaringsmodellen sociala nätverk. Donald Broady framhåller i sammanhanget att 
det visst kan vara fruktbärande att förena undersökningar av fält med undersökningar av 
sociala nätverk och att det är relevant att tillfoga traditionella studier av Bourdianska fält 
tillsammans med studier av sociala nätverk. Men Broady markerar dock: ”Jag tror inte 
heller att studier av nätverk kan ersätta studier av fält.”18 Gunneriusson säger beträffande 
sin tillämpade forskning och dess resultat att: ”Med dessa två teoretiska modeller 

                                                             
14 Uppsatsen publicerades i Archives européenes de sociologie, volym XII, nummer 1, 1971, s. 3–21.  Den 
redogjorde för Bourdieus omtolkning, och vidareutveckling, av Max Webers religionssociologi. 
15 Uppsatsen publicerades i Revue fran aise de sociologie, volym XII, nummer 3, 1971, s. 295–334. Angående 
uppsatsen säger Gunneriusson (red.) att den ”var en bredare tesartad diskussion av principerna för undersökning 
av det religiösa fältets genes och struktur. Bourdieu vred och vände på arvet från den klassiska 
religionssociologin – Weber, durkheimianerna, marxismen – och gav förslag till hur man kunde gå vidare.” /…/   
16 Uppsatsen publicerades i Comparative Social Research: an annunual publication Greenwich, Conn.. 
17 Uppsatsen/arbetet publicerades i Actes de la recherche en sciences sociales. Paris: Maison des sciences de 
l’homme [1975 Vol/Nr/År: 1982; 8, s. 2–53.    
18 Gunneriusson, 2002:67–69.  
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sammantagna erhölls en förklaringsmodell för hur sociala nätverk fungerar, samtidigt som 
det fältteoretiska perspektivet gav en mening till varför dessa strider mellan sociala nätverk 
ägde rum.”19 Sådana uttalanden medför automatiskt, anser jag, att man blir intresserad och 
än mer lockad av att använda sig av förklaringsmodellerna fält och sociala nätverk (vilka 
mer ingående kommer att förklaras nedan) i en empirisk studie, samt att deras uttalanden 
går vare sig att förbise eller förneka innan man själv utfört studier med dem. Det 
eftersträvar jag att försöka genomföra med denna studie. Ett stort antal läsare förstår 
Bourdieus nyckelbegrepp (fält, kapital, habitus med mera) som undvikande (och vissa 
läsare kanske rent av anser dem otympliga och tungfotade). Orsaken till att vissa uppfattar 
begreppen på de sätten är mest sannolikt att nyckelbegreppen inte är beteckningar/etiketter 
som utan vidare går att tillämpa på uppenbara fenomen, vilka är direkt observerbara. Men 
för att råda bot på detta måste man förstå: ”De fungerar i stället som redskap för 
bearbetning av det omedelbart observerbara, jag till och med som tillhyggen som låter 
forskaren att slå hål på självklarheten och självtillräckligheten hos de omedelbara 
framträdelserna.”20 Broady anser i fortsättningen att vi istället bör uppfatta, och om vi i 
studier av fält vill använda Bourdieus nyckelbegrepp/redskap som forskningsredskap, det 
vill säga likt en form av förtätade forskningsprogram, vilka kommer till sin fulla rätt och 
betydelse när de sätts i rörelse i studier. Då fungerar de som forskningsverktyg eller låt oss 
säga som upplysande lyktor, med ”sökarljus”.21 
 
Ett fält. Vad är ett fält? Fältbegreppet kan avgränsas och förklaras såsom olika 
strukturerade fält, vilka har allmängiltiga lagar. I förordet till Bourdieus The Field of 

Cultural Production (1993) skriver Pierre Bourdieu följande definition om fältteorin: 
 

According to Bourdieu’s theoretical model, any social formation is structured by way of a 
hierarchically organized series of fields (the economic field, the educational field, the political 
field, the cultural field, etc.), each defined as a structured space with its own laws of 
functioning and its own relations of force independent of those of politics and the economy, 
except, obviously, in the cases of the economic and political fields. Each field is relatively 
autonomous but structurally homologous with the others. Its structure, at any given moment, is 
determined by the relations between the positions agents occupy in the field. A field is a 
dynamic concept in that a change in agent’s positions necessarily entails a change in the field’s 
structure.22 

 
Således har hierarkiska fält, som till exempel filosofins fält, politikens fält, konstens fält, 
det vetenskapliga/akademiska fältet och religionens fält, dynamiska funktionslagar. 
Exempelvis kan det religiösa fältet bland annat definieras medelst att man först avgränsar 
vilka fördelar man genom vinster kämpar om (en pågående och av samtliga aktörer inom 
fältet accepterad kamp) och vilka utmärkande intressen som existerar och uppmärksammas 
samt värderas högt inom det religiösa fältet. Dessa utmärkande och specifika intressen, 
som i detta fall finns inom religionens fält, kan inte förenklas och utan vidare jämställas 
med andra intressen som förekommer inom helt andra fält, där också en beständig strid och 
konkurrens alltjämt pågår mellan representanterna (agenterna) om att kunna dominera 
fältet. Här ett klargörande exempel från Bourdieu som beskriver den förenade kampen, 
vilket bland annat pågår i det vetenskapliga fältet, det konstnärliga fältet och det litterära 
fältet: ”Scientists, like artists or writers, are united by the struggles that divide them, and 
even the alliances that may unite them always have something to do with the positions they 

                                                             
19 Gunneriusson, 2002:33. 
20 Broady, 1991:121. 
21 Ibid. 
22 Bourdieu, 1993:6.  
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occupy within these struggles.”23 Vidare säger han om kampen inom ett fält, och om 
nykomlingen som uti fältet inträder: ”Men man vet att man i varje fält finner en kamp – och 
man måste således varje gång söka efter dess specifika former – mellan nykomlingen, som 
försöker spränga inträdesrättens lås, och den dominerande, som försöker försvara 
monopolet och utestänga konkurrensen.”24 För en utomstående kan den, i fältet, pågående 
kampen fortgå utan att han/hon över huvud taget inte kan urskilja den eller ens märka att 
det existerar en kamp om dominans. Kampvinsterna/-fördelarna observeras endast av de 
människor och institutioner som är beredda på att så att säga ”spela spelet”, känner till dess 
lagar och verkligen vill strida om de insatser som fältet har att erbjuda. Men det räcker inte 
med att bara ge sig in i kampen, utan det gäller för en individ som ger sig in i spelet att hon 
är intelligent (begåvad) ”med det habitus25 som förutsätter att de känner till och erkänner 
spelets och insatsernas inneboende lagar, etc.”26 Det handlar således om ett 
styrkeförhållande mellan de människor (och ibland mellan institutioner inom ett och samma 
fält) som är involverade i kraftmätningen, kampen och om konkurrensen samt att kunna 
dominera fältet. Bourdieu förtydligar detta styrkeförhållande och också angående fältets 
struktur och det specifika kapital och framtida strategier som är vitala och nödvändiga för 
fältets aktörer: 

 
Ett fälts struktur är ett tillstånd i styrkeförhållandet mellan aktörerna eller mellan de 
institutioner som är engagerade i kampen, eller, om man så vill, ett tillstånd i fördelningen av 
det specifika kapital som styr de framtida strategierna och som har ackumulerats under 
föregående kamper. Denna struktur står själv alltid på spel. Den är principen bakom de 
strategier som syftar till att omforma den. Kamperna i fältet gäller vem som ska ha monopol på 
det legitima våld (den specifika auktoritet) som är karakteristisk för fältet i fråga. Kampen står 
med andra ord om huruvida man ska bevara eller radikalt förändra fördelningen av det 
specifika kapitalet inom fältet. (Att tala om specifikt kapital innebär att kapitalet har värde i 
relation till ett visst fält, alltså inom detta fälts gränser, och att det bara under vissa villkor går 
att konvertera detta kapital till en annan kapitalart. /…/)27     

 
Beträffande styrkeförhållandet och de strategier som pågår i ett fält, finns det två 
tillstånd/aktörer/antagonister som i detta sammanhang närmare måste förklaras. Å ena sidan 
finns det dem (som förfogar över betydande mängd av kapital), som mer eller mindre och 
vid speciella tillstånd, monopoliserar det utmärkande kapitalet och är hågade till att bruka 
vidmakthållande strategier. ”I de kulturella varornas produktionsfält tenderar dessa 
strategier att försvara ortodoxin.”28 Det utmärkande/specifika kapitalet är basen till det 
herravälde eller karakteristiska auktoritet/myndighet som utmärker ett fält. Å andra sidan 
finns det dem som är försedda med betydligt mindre kapital och är benägna att fundera i så 
kallade omvälvningsstrategier, vilket Bourdieu kallar och definierar som kätteriets 

strategier och det är för det mesta nytillkomna och oftast de yngsta i fältet som står för 
kätteriets strategier.  
 

Det är kätteriets, heterodoxin, som tvingar de dominerande ut ur tystnaden. Det är den kritiska 
brytningen med doxan – ofta knuten till en kris i doxan – som tvingar de dominerande att tala, 
som tvingar dem att bygga upp ett försvarstal för ortodoxin, ett tänkande som ger uttryck för en 

                                                             
23 Bourdieu, 2004 [2001]:46. 
24 Bourdieu, 1997 [1984]:127. 
25 Broady, 2005 [1990, 1991]:160: ”Med habitus avser Bourdieu system av dispositioner som tillåter människor 
att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. Dessa system av dispositioner är resultatet av sociala 
erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig och tänka som ristats in i människors kroppar och sinnen.” /…/  
26 Bourdieu, 1997 [1984]:128. 
27 Bourdieu, 1997 [1984]:129. 
28 Bourdieu, 1997 [1984]:129–128. 
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konservatism från den högra flygeln och som strävar efter att återupprätta motsvarigheten till 
den tysta anslutningen till doxan.29  

 
Andra mindre iakttagbara karaktärsdrag och mer subtila egenskaper i ett fält är att alla dess 
aktiva, engagerade människor disponerar ett bestämt antal grundläggande och ömsesidiga 
intressen gemensamt, vilket inkluderar allt som är anknutet till fältets egen existens. Dessa 
grundläggande och ömsesidiga intressen, som finns hos fältets aktörer, genererar en 
objektiv solidarisk gemenskap samhörighet, vilken är underordnad fältets alla stridigheter. 
Exempel på gemensamma, grundläggande och ömsesidiga intressen, och strategier, är bland 
annat följande: 
 

/…/ Man glömmer att kampen förutsätter att antagonisterna är överens om vad som är värt att 
kämpa om. Detta gemensamma intresse är förträngt till det självklara, det är en del av doxans 
tillstånd. Det är detta gemensamma som skapar fältet i sig: spelet, vinsterna i kamperna – alla 
de förutsättningar man underförstått accepterar, till och med utan att veta om det, genom att 
spela spelet, gå med i spelet. De som deltar i kampen bidrar til spelets reproduktion genom att 
bidra till att producera tron på vinsternas värde – detta sker i större eller mindre utsträckning 
beroende på fältet.30 

 
Vidare om vad som händer och förväntas av nytillkomna personer som träder in på fältet 
och om spelet (strategierna) som däruti bedrivs: 

 
De nytillkomna måste betala en inträdesavgift som består i erkännande av spelets av spelets 
värde och i (den praktiska) kunskapen om spelets principer. (Urval och kooptation innebär 
alltid att stor vikt läggs vid tecken på att personen har anammat spelets regler, dvs. vid hans 
specifika investering).  Nykomlingarna är svurna åt omstörtningsstrategier, men dessa 
strategier håller sig dock inom vissa gränser – annars skulle nykomlingarna uteslutas från 
fältet. Och de delrevolutioner som ständigt äger rum i fältet ifrågasätter i själva verket aldrig 
spelets grunder, dess fundamentala axiom, den yttersta trospelaren som hela spelet vilar på. I 
de fält som producerar de kulturella varorna – religion, litteratur, konst – kräver de kätterska 
omstörtarna tvärtom att man ska återgå till källorna, till spelets ursprung, själen och sanning. 
De tar avstånd från banalisering och degradering av spelet. /…/31 

 
Fortsättningsvis följande om sociala nätverk. Varför välja att kombinera fält och sociala 
nätverk, det vill säga två teoretiska modeller, i en och samma undersökning? Precis som 
Gunneriusson framför angående sin utförda studie där han säger: ”Nätverksperspektivet gav 
en förhöjd mening åt Pierre Bourdieus teori om kulturella fält.”32, anser jag också det vara 
väl värt ett försök i min, begränsade, studie av den svenska pingströrelsen. Vad är då 
skillnaden mellan ett fält och sociala nätverk? Gunneriusson ger följande utläggning om de 
två förklaringsmodellerna: ”Skillnaden mellan ett fält och ett socialt nätverk är avsevärd: 
fältet beskriver ett antal positioners relativa förhållande till varandra medan nätverket 
beskriver kvalitativa sociala relationer.”33 För att ytterligare klargöra distinktionen mellan 
fält och sociala nätverk kan benämningarna makro- och mikroperspektiv begagnas. Men 
åtskillnaden sträcker sig dessutom över förhållandet formellt – informellt. Fortsättningsvis 

                                                             
29 Bourdieu, 1997 [1984]:130. 
30 Bourdieu, 1997 [1984]:129. 
31 Bourdieu, 1997 [1984]:129–130. 
32 Gunneriusson, 2002:33. ”De sociala nätverken gav tillgång till den praktik som aktörerna brukade för att nå 
framgång på det akademiska fältet. Med dessa två teoretiska modeller sammantagna erhölls en förklaringsmodell 
för hur sociala nätverk fungerar, samtidigt som det fälteoretiska perspektivet gav en mening till varför dessa 
strider mellan sociala nätverk ägde rum.”  
33 Gunneriusson, 2002:36. 
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är: ”Fältets regler är informella (i likhet med den logik som gäller inom sociala nätverk), 
men de är allmänt accepterade av aktörerna och därmed på sitt sätt formaliserade.”34  
 

Ett socialt nätverks agenda kan påverka ett fält med nätverkets egna lagar, aktörerna kan ju 
vara delvis desamma. Normerna för nätverket behöver inte vara legitima sett ur fältets 
perspektiv. Nätverkets logik behöver varken vara formell eller formaliserad genom allmän 
acceptans av fältets aktörer – den är helt informell. Nätverkets korta räckvidd men kvalitativa 
styrka är en olikhet i förhållande till fältet. Sociala nätverk bygger som sagt på tillit mellan de i 
nätverket invigda; det bygger på nära kontakter och samstämmighet på ett djupare plan utövad 
i exkluderande sociala miljöer. Nätverket är inte särskilt känsligt för maktformernas 
fluktuationer på fältet och däri ligger en kvalitativ styrka hos nätverket: det är stabilt och 
konserverande.35    

 
I direkt och oneklig relation till fältbegreppet står habitus, vilket även kan vara avgörande 
för om man släpps in, accepteras, i ett socialt nätverk eller är direkt utslagsgivande 
urvalskriterium vid tillsättandet av en utlyst tjänst.36 En kort introduktion om habitus är 
definitivt nödvändig för att till fullo förstå de verktyg som Bourdieu utvecklat och som 
hänger ihop. Enligt William E. Deal och Timothy K. Beal definierar Bordieu habitus, i fri 
översättning av mig: som ett system av bestående, omflyttbara (transponerbara) 
dispositioner, strukturerade strukturer på förhand, predisponerade att fungera som 
strukturerande strukturer, vilka är principer och representationer som strukturerar praktiken 
(agerandet) hos en individ. Det är habitus i förenklad form, men man kan också säga 
följande om habitus:  
 

In other words, a habitus is a set of dispositions that generate and structure human actions and 
behaviors. It shapes all practice, and yet it is not experienced as repressive or enforcing. Its 
effects on us typically go unnoticed.37    

 
Men utifrån habitusdefinitionen ovan, kan emellertid inte en forskande sociolog, som 
eventuellt studerat och kartlagt en specifik persons (agents) habitus, med förutsägbar makt 
och myndighet fullständigt känna till den personens framtida agerande eller förpliktelser. 
”To claim this would be to remove agency from individual actors and valorize structure 
over practice.”38 Bourdieu kritiserar alla former av metoder som försöker ta bort eller 
bortförklara aktörer och praktik från vår förståelse av sociala strukturer. Habitus är, enligt 
Bourdieu, inte oföränderligt och helt statiskt. 
 
Fortsättningsvis i denna teoridel behandlas härmed kapitalbegreppet. Vad är kapital enligt 
Bourdieu och hur skall vi förstå de olika kapitalarterna? Summariskt, och bland annat, är 
det som Broady översätter: ”Bourdieus term ’kapital’ är värden, tillgångar eller resurser”, 
som kan vara av antingen symboliskt eller ekonomiskt slag.39 Kulturellt kapital och 
symboliskt kapital är två former av kapital som är synnerligen viktiga inom fältet för 
kulturell produktion, varuti det religiösa fältet givetvis ingår. Förutom dessa två kapitalarter 
finns även ett tredje kapital i sammanhanget, och det är i enlighet med Bourdieu det sociala 

kapitalet. Kulturellt kapital åsyftas, och definieras enligt Bourdieu, som olika former av 
kulturella kunskaper, kompetenser eller dispositioner. /…/ ”Bourdieu defines cultural 
capital as a form of knowledge, an internalized code or a cognitive acquisition which equips 

                                                             
34 Ibid. 
35 Gunneriusson, 2002:36–37.  
36 Gunneriusson, 2002:34. 
37 Deal & Beal, 2004:62. 
38 Dimitriadis & Kamberelis, 2006:69. 
39 Broady, 1991:123. 
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the social agent with empathy towards, appreciation for or competence in deciphering 
cultural relations and cultural artefacts.” Vidare i egen och fri översättning: ”Symboliskt 

kapital redogör för grad av ackumulerad prestige, celebritet, invigning eller ära och det är 
grundat på dialektal kunskap och igenkännande.”40 Själv ger Bourdieu följande svar när han 
intervjuas och får frågan hur han bland annat definierar begreppet kapital (då speciellt det 
kulturella och sociala kapitalet), och vad vi har för ”nytta” av verktygen, det vill säga 
kapitalbegreppen/-teorin, när vi utför fältanalyser: 
 

Låt oss nu återgå till kapitalarterna. Det är en mycket svår fråga, och när jag tar mig an den är 
jag medveten om att jag riskerar gå utanför de farleder de etablerade sanningarna prickat ut – 
utanför de farleder där man är säker på att omedelbart dra till sig bifall, uppskattning, etc. /…/ 
Vad gäller det ekonomiska kapitalet litar jag på andra. Det är inte mitt område. /…/ Jag 
behandlar det kulturella kapitalet och det sociala kapitalet, och det är först nyligen jag försökt 
precisera dessa begrepp på ett pedagogiskt sätt. Jag försöker konstruera rigorösa definitioner, 
som inte bara är deskriptiva begrepp utan också konstruktionsinstrument, som gör det möjligt 
att skapa vad som förut inte syntes. Ta till exempel det sociala kapitalet: man kan ge en intuitiv 
idé om detta kapital genom att säga att det är vad man i vardagstal kallar ”förbindelser”. /…/ 
Låt oss återgå till det sociala kapitalet. Att konstruera detta begrepp är att analysera den logik 
enligt vilken denna speciella kapitalart ackumuleras, överförs och reproduceras. Det är att göra 
det möjligt att förstå hur det sociala kapitalet omvandlas till ekonomiskt kapital och, omvänt, 
hur mycket arbete som krävs för att konvertera det ekonomiska kapitalet till socialt kapital. Det 
är medlet för att förstå vilken funktion bland annat institutioner som klubbarna eller helt enkelt 
familjen innehar, det huvudsakliga sättet för ackumulation och överföring av det sociala 
kapitalet.41  

 
I citatet ovan redogör Bourdieu för hur han analyserar, definierar och konstruerar 
konstruktionsinstrument vilket möjliggör att man kan skapa det som inte förut kunde ses. 
Genom analys av förbindelser och relationer sker det, och i detta fall exemplifierar han det 
sociala kapitalet som hos en individ omedvetet lagras, uppsamlas (ackumuleras), sedan i 
förbindelse med andra individer transporteras (överförs) för att sedan fortplantas 
(reproduceras). Socialt kapital kan i många fall omvandlas till ekonomiskt kapital, och vice 
versa. Ett exempel är en person som har medlemskap i Lions International, och därigenom 
skapar förbindelser och personliga kontakter, genom sitt sociala kapital, vilket i sin tur kan 
skapa nya och fler förtroliga affärskontakter vilka leder till kontrakt och samarbete samt ett 
utökat socialt kapital och socialt fält. Det sociala kapitalet genererar således ett ekonomiskt 
kapital. Mer ingående definierar Bourdieu symboliskt kapital på följande sätt: “Symbolic 
capital is a set of distinctive properties which exists in and through the perception of agents 
endowed with the adequate categories of perception, categories which are acquired in 
particular through experience of the structure of the distribution of this capital within the 
social space or a particular social microcosm such as the scientific field.”42 Det vill i andra 
ord säga att enligt Bourdieu uppfattas det symboliska kapitalet, av fältets samtliga aktörer, 
genom varseblivning (perception) i ett socialt rum (i det här fallet ett socialt mikrokosmos 
som det vetenskapliga fältet) “i relationer mellan en individs, grupps eller institutions 
tillgångar eller egenskaper å ena sidan och dispositionerna hos dem som uppfattar och 
värderar dessa egenskaper och tillgångar å den andra.”43 Bourdieu diskuterar i sin Science 

of Science and Reflexivity (engelsk översättning 2004 [originalpublikationen Science de la 

science et réflexivité, 2001]) en artikel av Mario Biagioli som analyserar och sammanfattar 
det vetenskapliga fältet (ett fält bestående av bland annat forskare, doktorander, 
akademiker, professorer, lektorer etc.) och dess specifika symboliska kapitalformer och 

                                                             
40 Bourdieu, 1993:7.   
41 Bourdieu, 1997 [1984]:69–70.  
42 Bourdieu, 2004 [2001]:55. 
43 Broady, 2005 [1990, 1991]:123–124.   
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belöningssystem samt strategier som finns däruti och som visar på fältets unika, radikala 
skillnad jämfört med till exempel vissa andra fältarter: 
 

Biagioli discovers the tension between the obligatory disinterestedness which is imposed by the 
cross-controls exerted by the field on each of those engaged in it (to be in a scientific field is to 
be placed in conditions in which one has an interest in disinterestedness, not least because 
disinterestedness is rewarded) and a strong social demand, economically sanctioned, which 
calls for concessions. He points out the radical difference, in the area of science, between 
‘intellectual property law and the reward system of science’, as I describe it in my analysis of 
symbolic capital: ‘A new, dramatic discovery that may warrant a Nobel Prize cannot be 
translated, in and of itself, into a patent or copyright. … The primary currency of scientific 
credit is not money per se, but rewards assigned through peer review (reputation, prizes, tenure, 
membership in societies, etc.) rather than transacted according to the logic of the market.’ This 
‘honorific credit’ is personal and is not transferable (scientific authorship cannot be a form of 
private property, and cannot be transferred by contract or inheritance: I cannot bequeath my 
symbolic capital). It is attached to the scientist’s name and constructed as non-monetary. In 
short, what scientific virtue produces is a certain disposition, socially constituted, in 
relationship with a field that rewards disinterestedness and sanctions any lapses from this (in 
particular, scientific fraud).44 

 
Fortsättningsvis klargör Bourdieu specifikt det symboliska kapitalet och de symboliska 
vinster som är fördelaktiga inom det vetenskapliga fältet, att befintligt symboliskt kapital 

ger tillströmning och tillgång till vidare symboliskt kapital. ”The scientific field gives credit 
to those who already have it; the best-known names are the ones who benefit most from the 
symbolic profits that are apparently distributed equally among the co-signatories in the case 
of multiple authorship or joint discoveries by unequally famous people – even when the 
best-known do not take the first place, thereby earning the additional profit of being seen as 
disinterested in terms of the norms of the field.”45 Beträffande praktiserandet och 
betydelsen av kulturellt kapital skall man beakta följande: “Cultural capital is used to 
distinguish and maintain class distinctions and, by extension, social inequality.”46 
 
Avslutningsvis gör följande deklaration, och frågeställningar, att jag avgjort bestämde mig 
för att använda Bourdieus sociala teorier specifikt angående den svenska pingströrelsen och 
dess ledarskap (men de lämpar sig givetvis, och bland annat, till att nyttjas för fortsatta 
religionsvetenskapliga studier inom andra religiösa fält): 
 

There are numerous possibilities for employing Bourdieu’s social theory in the field of 
academic religious studies. In particular, his approach draws our attention to the aspects of 
habitus that function to shape social behaviour and power relations within a religion, and 
between a religious group and its larger social and cultural contexts. Religion, Bourdieu 
reminds us, is not simply about those beliefs and practices that are explicit and conscious 
within a religious tradition (e.g., a Roman Catholic view of sin and atonement, or the daily 
rituals performed by a Hindu). At least as important to a religious group are those more or less 
invisible dimensions of its habitus – doxa, tastes, and forms of cultural capital that operate 
within it to create cohesion and identity. Moreover, beyond their function within the group, 
these dimensions also may serve to determine the social location of its members within the 
larger class structure of society. Consider, for example, correlations of taste, doxa, cultural 
capital, and social class among northeastern urban Episcopalians on the one hand and among 
midwestern rural Pentecostals on the other. Where does religion end and social class begin? 
Clearly, a religious habitus is never separate from the larger social structures and hierarchies of 
culture in which it is situated.47 

                                                             
44 Bourdieu, 2004 [2001]:52–53.  
45 Bourdieu, 2004 [2001]:56. 
46 Deal & Beal, 2004:64. 
47 Ibid. 
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Pingströrelsen i Sverige är ett socialt fält: “med socialt fält avses ett system av relationer 

mellan positioner besatta av specialiserade agenter och institutioner som strider om något 

för dem gemensamt.”48 I mitt arbete är det följaktligen primärt att undersöka hur socialt 
beteende och maktrelationer (exempelvis symboliskt och socialt kapital) hos individer, 
grupper (med sitt habitus) och institutioner inom den svenska pingströrelsen, som är ett 
socialt fält, påverkar det religiösa fältet och som kan besvara mina frågeställningar. 
 

 
1.5 Forskningsöversikt  

 
Nedanstående forskningsöversikt är en allmän och ganska bred översikt över verk som 
behandlar pingströrelsen och den är därför, för den som vill, överhoppningsbar. Men det 
sista stycket i detta forskningsöversiktsavsnitt behandlar däremot arbeten som har 
betydande relevans för min undersökning. Angående den tidigare vetenskapliga 
forskningen kring och pingst- och väckelserörelsen i Sverige och Norden finns det klart 
motstridiga påståenden från olika forskare. Här följer tre tydliga exempel som jag 
inledningsvis vill belysa, vika samtliga visar på olika sätt att antingen kritisera eller 
omhulda den äldre forskningen som utförts om pingströrelsen, och på de motstridiga 
påståenden som ovan redogjorts och vad somliga framstående pingströrelseforskare säger i 
detta sammanhang. Alf Lindberg anser emellertid att forskningssituationen kring 
pingströrelsen i Sverige och Norden är ”ännu i rätt stor utsträckning outforskad”.49 Förutom 
detta konstaterar pingströrelseforskare Nils G Holm att pingströrelsen nu har existerat i 
Norden i mer 70 år och vidare att: ”Ännu har den inte blivit tillfredsställande behandlad ur 
vetenskaplig synpunkt”.50 Forskare Pétur Pétursson menar motstridigt, angående den 
tidigare forskningen kring rörelsen, att: ”Den svenska pingströrelsen har varit föremål för 
en ganska omfattande forskning.”51 Vill här säga att jag själv är av samma mening som 
Lindberg och Holm och att jag instämmer med deras uttalanden angående forskningen 
kring pingströrelsen och pingstväckelsen. De första vetenskapliga studierna kring 
pingströrelsen gjordes av kyrkohistoriker och professor Emanuel Linderholm52 och 
religionshistoriker Efraim Briem som undersöker pingströrelsen ur en historisk-kritisk 
bibelsyn53, och att ”Linderholm i sitt arbete använde sig i hög grad av den nya rörelsens 
egna texter”54 och att den även ger en kritisk, dokumentation av rörelsens initiala 
utveckling och kristendomsform i Sverige.55 Religionshistoriker Briem tar sedan år 1924 ett 
religionspsykologiskt perspektiv på pingströrelsen.56 Därefter utgav kyrkoherde Gustav 
Emil Söderholm år 1926 utgivit en förklarande utredning om pingströrelsen.57 Därefter, i 
kronologisk ordning, utkom Söderholm år 1927–28 med sin kyrkohistoriska studie i två 
band58, varav en tredje del utkom 1933 som behandlar rörelsens fortsatta spridning och 

                                                             
48 Broady, 2005 [1990, 1991]:187. 
49 Lindberg, 1991:10. 
50 Holm, 1978:13. 
51 Pétursson, 1990:19–24. För övrigt säger och tillägger Pétursson: ”När det gäller studiet av religiösa väckelser i 
Norden för övrigt har det på senare år uppstått en ganska stor litteratur på området. Förutom kyrkohistoriker, 
som står för den största delen, har historiker, sociologer, etnologer och geografer bidragit till denna forskning.” 
52 Linderholm, 1924 och 1925. 
53 Briem, 1924. 
54 Waern, 2007:61. 
55 Waern, 2007:62. Emanuel Linderholm sa att: ”I verkligheten är mycket i pingströrelsen av en så betänklig art, 
att den icke bör få utan någon egentlig kritik pågå, enär det, […] är ägnat att draga ned evangelisk tro och liv till 
ett lägre plan och återföra väckelsens folk till den primitiva folkreligiositetens/en” […]. 
56 Struble, 1982:2. 
57 Söderholm, 1926. 
58 Söderholm, 1927 och 1928. 
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mission. År 1959 tillkom sedan Curt Björkquists kortfattade men faktaspäckade 
beskrivning av den svenska pingströrelsen.59 Vidare utkom Arthur Sundstedts rikt 
illustrerade bokverk, Pingstväckelsen, i totalt fem volymer som behandlar den svenska 
pingstväckelsen fram till och med år 1950. Pingstpastor Bertil Carlsson publicerade 1973 
sin studie Organisationer och beslutsprocesser inom den svenska Pingströrelsen, vilken 
fokuserar på pingstförsamlingarnas samarbete och beslutsprocesser samt över 
organisationsproblem som finns inom rörelsen. I avhandlingen Pingströrelsen och 

tidningen Dagen. Från sekt till kristet samhälle (1977) behandlar kyrkohistoriker Carl-Erik 
Sahlberg pingströrelsen under åren 1907–1963. Rhode Strubles avhandling60  från år 1982 
redogör för pingströrelsens församlingssyn/kyrkosyn och hur den formas, legitimeras och 
utvecklas i olika skeden dess ekumeniska inställning lokalsamverkan i Sverige. Curt 
Dahlgrens studie61 från början av 1980-talet ger en överskådlig bild av pingströrelsen och 
han beskriver den karismatiska församlingen Maranatas framväxt. Lars Samuelssons 
avhandling62 är en komparativ studie av pingströrelsens uppkomst, etablering och 
utveckling i två olika nordliga distrikt i Sverige. En forskare som studerat frikyrkligheten, 
väckelserna och pingströrelsen på västkustssön Åstol är etnologen Anders Gustavsson.63 
Historikern Lennart Lundmark i sin undersökning64 från mitten av 1980-talet utfört en 
sociologisk och kulturell analys av väckelserörelsen, laestadianerna och sektbildningen. 
Petur Pétursson granskar i sin avhandling65 inte enbart framväxten och progressionen av 
pingströrelsen på Island, utan han innefattar i sin studie dessutom Grönland, Färöarna och 
Västmannaöarna. Därefter utkom Carl-Gustav Carlsson med sin avhandling66 varuti han 
undersöker Lewi Pethrus gudsbild, människosyn och samhällssyn. Ett arbete som är av vikt 
för min undersökning är Alf Lindbergs licentiatuppsats67 som främst behandlar 
frågeställningarna om vilket synsätt som har dominerat inom pingströrelsen i Sverige och 
angående förkunnarnas utbildning, utbildningsformer samt om församlingsledaren och 
pingströrelsegrundaren Lewi Pethrus personliga synsätt och roll i utbildningsfrågan, då 
bland annat predikantutbildningen och hans farhågor om ”uppenbarelse eller vetenskap”. 
Lindberg gör även en komparativ undersökning beträffande de kvinnliga förkunnarnas 
utbildning, kallelse och ledarskap samt avslutar med en allmän analys av den så kallade 
kvinnoprästfrågan. 1985 utkom Lindbergs första studie som beskriver frikyrkligheten och 
väckelserna i Sverige.68 Jan-Åke Alvarssons studie fokuserar främst på svensk 
pingstmission bland indianer i Bolivia.69 En annan forskare som utfört studier i Sydamerika 
är Göran Johanssons som har utfört socialantropologiska undersökningar av pingströrelsens 
missionsarbete i Bolivia70, och han har dessutom behandlat det så kallade Särlaregnets tid 
och specifikt studerat den svenska pingstförsamlingen Betania.71 Nils-Olov Nilssons båda 
amerikanska studier72, som är specifikt betydande för min studie, bearbetar och redovisar 
den svenska och norska pingströrelsens interna utveckling, dess ledarskap och då speciellt 

                                                             
59 Björkquist, 1959. 
60 Struble, 1982. 
61 Dahlgren, 1982. 
62 Samuelsson, 1983. 
63 Gustavsson, 1984. 
64 Lundmark, 1985. 
65 Pétursson, 1990. 
66 Carlsson, 1990. 
67 Lindberg, 1991. 
68 Lindberg, 1985. 
69 Alvarsson, 2002. 
70 Johansson, 1992. 
71 Johansson, 2005. 
72 Nilsson, 1996 och 2001. 
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angående kvinnans roll och plats inom ledarskapet. Ulrik Josefsson studie73 belyser bland 
annat pingströrelsens ortodoxi (läror), pingströrelsens ortopraxi (handlingsmönster) och 
pingströrelsens ortopati (grundhållningar) genom dess historia. Dessutom finns en 
opublicerad uppsats från 1996 där Josefsson undersöker de längre bibelskolor som den 
svenska pingströrelsen bedriver.74 Därutöver finns det ett precis nyutkommen verk i två 
band som behandlar den svenska pingströrelsen, varuti olika författare i kronologisk 
ordning bland annat återger pingströrelsens historia samt att första delen har en aktuell 
uppslagsdel som redogör för samtliga idag verksamma pingstförsamlingar i Sverige och 
tidigare församlingar som nu tillhör det förgångna. Andra bandet innehåller pingströrelsens 
historiska och teologiska samband, och därefter ett antal artiklar som berättar om rörelsens 
uttrycksformer (sång och musik), dess verksamheter (förkunnelse) samt om ledarskap inom 
rörelsen. En avslutande del hanterar pingströrelsens relation, funktion och betydelse i 
samhället och gentemot andra kristna kyrkor, församlingar och samfund i världen.75 
 
Beträffande den internationella pingströrelsen (Pentecostalismen) och om pingstväckelsen 
förekommer det betydligt mer forskningslitteratur än de arbeten som behandlar den svenska 
pingströrelsens framfart, väckelse och spridning. Vissa av titlarna kan närmast betraktas 
som kyrkohistoriska standardverk angående den internationella rörelsen och de följer här 
kortfattat i summarisk och slumpmässig ordning: Nils Bloch-Hoells omfattande verk The 

Pentecostal Movement. Its Origin, Development and Distinctive Character från år 1964 och 
det tidiga verket Pinsebevegelsen (1956), Walter J. Hollenwegers The Pentecostals (1972), 
Klaude Kendricks The Promise Fullfilled (1961), Vinson Synans In the Latter Days (1984), 
Charles E. Jones storslagna bibliografi A Guide to the Study of The Holiness Movement 
(1974).76 Alf Lindbergs översiktliga verk Väckelse, frikyrklighet, pingströrelse. Väckelse 

och frikyrka från 1800-talets mitt till nutid (1985), Nils G Holms religionspsykologiska 
arbete Tungotal och andedop: En religionspsykologisk undersökning av glossolali hos 

finlandssvenska pingstvänner (1976), och vidare hans kyrkohistoriska arbete Pingströrelsen 

i Svenskfinland 1908–1935 (1970) och därefter den religionsvetenskapliga studien 
Pingströrelsen och den karismatiska väckelsen (1984).77 Murray W. Dempster, Byron D. 
Klaus och Douglas Petersen har skrivit The Globalization of Pentecostalism – A Religion 

Made to Travel från 1999. De undersöker bland annat pingströrelsen i olika kontinenter 
som till exempel Sydamerika, Sydafrika och Asien.78 Allan Andersson belyser bland annat 
den internationella historieskrivningen kring pingströrelsen (Pentakostalismen) och den 
äldre utgivna litteraturen kring pingstväckelsen, vilken ofta ensidigt och deskriptivt visar på 
den världsvida religiösa rörelsens, uppkomst och utveckling utifrån ett ensidigt 
Nordamerikanskt perspektiv. Andersson intar en skeptisk attityd och vägrundad polemik 
gentemot somliga verk och om historieskrivandet kring pingströrelsen och dess ensidiga 
och förbiseende perspektiv samt bristande historieskrivning.79 För övrigt finns det för den 
läsare som är intresserad av att läsa mer om den internationella och nationella 
pingströrelsen, ett brett urval av varierande och intressanta arbeten (uppsatser, 
avhandlingar, artiklar) att läsa.80  
 

                                                             
73 Josefsson, 2005. 
74

 Josefsson, 1996. 
75 Waern, 2007.  
76 Lindberg, 1991:15. 
77 Pétursson, 1990:19 och 289–290.  
78 Josefsson, 2005:50. 
79 Andersson, 2004. 
80 Bergsten, 1995. Cedersjö, 2001. Djurfeldt, 1978. Elderbo, 1997. Kennerberg, 1996. Moberg, 1998. 
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Rörande min undersökning så är följande uppsatser/föredrag av stort intresse: Henning 
Thulins föredrag/uppsats från 1945, Pingströrelsen. En sociologisk orientering, som 
förelästes vid Stockholms Högskola den 31/10-1944, och som sedermera publicerats av 
Förlaget Filadelfia i Stockholm. Annica Björks Ledarskap i svenska pingstförsamlingar – 

då och nu (1999), som är en uppsats vilket bland annat undersöker pingströrelsens 
traditionella syn på församlingsledning och som också visar på pingstförsamlingarnas 
styrelsesammansättning år 1988–89 samt att hon dessutom gör en komparativ studie över 
kvinnor i ledarskapsposition i sex olika pingstförsamlingar i Sverige. Gunilla Nyberg 
Oskarssons föreläsning/uppsats ”Jag är Herrens tjänarinna”– vilka var/är möjligheterna 

att också vara pingströrelsens? (1998), undersöker kvinnors möjligheter att få 
ledarskapspositioner såsom missionärer, evangelister och förkunnare inom pingströrelsen 
och hur det genom rörelsens historia har skett olika markanta ändringar beträffande 
kvinnans roll i församlingarna. Studien är publicerat i skriftlig form efter en hållen 
seminarieföreläsning vid Kaggeholm. 
 
 
2. Historisk bakgrund och förutsättningar för den internationella och 

svenska pingstväckelsen och pingströrelsens uppkomst 
 

Jag inleder kort med att redogöra för den historiska bakgrunden till pingströrelsens 
framväxt och spridning i ett internationellt sammanhang och i en historisk kontext.81 Till att 
börja anser jag att det är angeläget att uppmärksamma ”att pingstväckelsen och dess 
kyrkohistoria karakteriseras idag och bakåt i tiden i allmänhet och i viss mån unikt av 
religiöst starka, extatiska upplevelser, erfarenheter, yttre manifestationer och personliga 
inlevelser, vilka kommit till uttryck bland dess anhängare i såväl större som mindre kristna 
rörelser och kyrkosamfund.”82 Pingströrelsen (och dess väckelse) har sin första upprinnelse 
bland puritanerna i 1600-talets Amerika och därefter, som ett direkt resultat, uppstår långt 
senare i slutet av 1800-talet den vidomfattade så kallade helgelserörelsen (en folklig och 
protestantisk rörelse) i främst Amerika och England. Helgelserörelsen och dess 
väckelsepredikanter är sedan grogrunden till pingstväckelsens uppkomst vid början av 
1900-talet.83 Mer om detta följer nedan.    
 
Men om man någorlunda förståelig och religionshistoriskt korrekt skall teckna 
pingstväckelsens utbredning och pingströrelsen uppkomst och vidare utveckling måste 
man, självklart, gå längre tillbaka än 1600-talets puritaner i Amerika och rättframt börja 
med Martin Luthers, Jean Calvins och Filip Melanchtons84  samt Ulrich Zwinglis 
reformationer och uppkomsten av protestantismen.85 Under 1600-talet uppstod det 

                                                             
81 Struble, 1982:8. ”Den svenska P (P=Pingströrelsen) är en del av den internationella p (p=Internationella 
pingströrelsen). Men den har också djupa rötter i svenskt fromhetsliv.” 
82 Pétursson, 1990:9. ”Kyrkohistorien visar många exempel på de kristnas extatiska inlevelse i den helige andes 
gåvor, tungotalet, antingen på främmande språk, xenolalia, eller på ett gudomligt språk, glossolalia, samt 
övernaturlig helbrägdagörelse och spådomsgåva. Här kan man bl a nämna Montanus och hans anhängare under 
andra århundradet efter Kristus samt Shakers på 1700-talet och även i viss mån kväkarna.” 
83 Sundstedt, 1969:39. 
84 Andersson, 1995:19: ”Melanchton var en förbindelselänk mellan medeltidens skolastik och luthersk 
konfessionalism och ortodoxi. Han kom att lägga grunden för den lutherska ortodoxin.”  
85 ”I begynnelsen” (förstå det rätt) skapade Luther reformationen och predikade för folket ”att rättfärdighet 
kunde nu nås genom tron allena”. Och den romersk-katolska kyrkan kontrade snart med att skapa en 
motreformation och sa till folket, som lyssnade på Luther, ”skulle Gud hava sagt så?”. Reformatorn Calvin i sin 
tur skapade och upprätthöll den framgångsrika reformerta tron och traditionen, vilket senare i kyrkohistorien 
kom att få en framstående betydelse i och med att ett stort antal av 1800-talets väckelserörelser hade sin uppväxt 
i reformert jordmån och bland auktoriteter på det reformatoriska fältet. Som en omedelbar verkan av 
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sedermera häftiga konflikter och regelrätta strider (uppror och inbördeskrig) mellan bland 
annat anglikaner, puritaner och kalvinister i England som alla kämpade nitiskt och trosvisst 
om att få införa sin religionsyttring, som var den enda rätta och sanna, som folkreligion i 
England och Skottland. Ett stort antal engelska puritaner, vilka hade teologen Philip Jakob 
Spener som grundare, utvandrade då från det politiskt och religiöst oroliga England och 
sökte sin tillflykt till Amerika. Pingstväckelsens har således sitt ursprung i Amerika, dit 
emigrerande puritanska pionjärer som var andligt förtryckta och förföljda sökte sin tillflykt 
under 1600-talets första hälft. När de första puritanska pilgrimsfäderna anlände med 
fartyget Mayflower till kolonierna i Nya England (Amerika) upptäckte de, i det så kallade 
”Löftets land”, inte existerade något statskyrkosystem likt det som fanns i Europa. Men 
med tiden kom de att modifiera sig och bli alltmer liberala i sin religionspraxis och i sin 
tro.86 En oväntad och stark väckelse i Nya England kom sedermera att vända den liberala 
trenden inom de puritanska församlingarna omkring år 1733–1734. Den kom att kallas The 

Great Awakening. I England pågick samtidigt en omfattande väckelse inom den 
anglikanska kyrkan och ledare för den var bröderna John och Charles Wesley, varav den 
förstnämnde sedermera kom att bli en av metodismens grundare som också tog med sig 
metodismen över till Amerika och där kom den sedermera att bli jordmånen för 
helgelserörelsen, The Holiness Movement, framväxt.87 Om en stor väckelse och 
pingstutgjutelse i Virginia, år 1775, rapporterade en väckelsespridande lokalpredikant 
följande scenario: 
 

Det är vanligt ibland oss, att män och kvinnor faller ned under predikan och ännu fler under 
bönen, som om de voro döda… Ibland ropar de så högt, att predikanten inte kan göra sig hörd. 
Somliga skakar under Guds kraft… andra omfamnar varandra under det att tårarna strömmar, 
alla går helt upp i lovprisning och tacksägelse.88  

 
Sammanfattningsvis: prologen till den moderna pingströrelsen, som vi bland annat känner 
från amerikansk och svensk pingströrelse, finner vi i den så kallade helgelserörelsen89, 
vilken i andra hälften av 1800-talet svepte fram runtomkring i stora delar av Europa. 
Helgelserörelsen har sin upprinnelse i den angloamerikanska denominationalismen90, som 
vid denna tidpunkt innebar ett system av samfund och kyrkor som bestod av 
kyrkomedlemmar av europeiskt emigrerat ursprung (puritanerna), vilka hade ett omfattande 
och gudfruktigt liv och verksamhet som vid en första anblick verkade vara av 

                                                                                                                                                                                              
reformationen, då den engelska, tillkom den Anglikanska kyrkan, som teologiskt och dogmatiskt intog en 
öppenhet gentemot så att säga ”plocka ut russinen”, det bästa från å ena sidan den romersk-katolska kyrkan och 
dess tradition å den andra sidan den protestantiska andan och förnyelsen. Melanchton kom att betyda oerhört 
mycket för den religiösa och humanistiska framåtskridandet och utbredningen av lutherdomen i både Tyskland 
och i de nordiska länderna. Melanchthon lade grundvalen och konstruerade fundamentet för den lutherska 
ortodoxin, vilken till exempel även Lewi Pethrus och den internationella pingstväckelsen anammade. 
86 Sundstedt, 1969:16–19. ”Den första generationen av puritaner präglades av en djup allvarlig kristendom, som 
ställde stränga krav på ett rättfärdigt liv och de höll starkt på en personlig omvändelse som villkor för 
medlemskap. Men i den andra och tredje generationen inträdde en djupgående förändring i det att pionjärernas 
barn och barnbarn togs in i församlingen utan att de ägde någon medveten religiös erfarenhet. /…/ I slutet av 
1600-talet influerades församlingarna av liberala tendenser, som ytterligare underminerade det andliga livet. 
Puritanernas kristendom blev alltmer åtskild från deras vardagsliv.” /…/ 
87 Andersson, 1995:23. 
88 Sundstedt, 1969:21. 
89 Sundstedt, 1969:13. ”Helgelserörelsen uppstod som en reaktions- och proteströrelse mot stelnade religiösa 
former, institutionalism och sekularisering och blev en kanal för den frambrytande pingströrelsen.” /…/  
90 Denominationalism betecknar i Amerika den förhärskande samexistensen av självständiga protestantiska 
kyrkor, församlingar och denominationer. Dessa kan utgöras av fristående och självständiga församlingar och 
eller regelrätta kyrkosamfund. Till denominationerna räknar man oftast väletablerade protestantiska kyrkor eller 
församlingar (anglikaner, presbyterianer, kongregationalister, metodister, baptister etc.). 
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konkurrerande art och ett religiöst fenomen. Denominationalismen är dock fortfarande 
utmärkande för nordamerikansk kristendom som ännu idag inte har sin religiösa 
motsvarighet i något annat land eller kontinent världen över.91 
 
Således föregicks den svenska pingstväckelsen och -rörelsen av utländska väckelser och 
församlingar som först uppkom och spreds i Amerika och England. Den metodistiska 
väckelsen fick i ett senare skede och vid upprepade och förnyande tillfällen kontakt med 
och förbindelse till flera olika helgelserörelser i Amerika. Detta medförde att under den 
första hälften av 1800-talet underströks och skärptes vikten av den personliga helgelsen 
(därav namnet helgelserörelsen) alltmer från väckelsekristna ledare och predikanter som 
manade på sina medlemmar under olika massmötesformer som pågick ute i det fria och 
ibland dygnet runt: ”Ledande personer var Charles G. Finney, Asa Mahan och T C Upman, 
de hade det gemensamt att de hävdade helgelsen i samband med andens dop.”92 Under den 
senare hälften av 1800-talet framstod andra flitigt kringresande och predikande 
väckelseledare som till exempel R. A. Torrey och D. L. Moody, vilka båda såg till att 
utbreda väckelsen såväl i USA som till att sprida den världsvida frälsningen till 
världsdelarna Australien och Europa. Emellertid påvisar Pétur Pétursson i sin 
historikframställning av pingstväckelsen, att det tidsmässigt och specifikt är år 1901 och 
därtill geografiskt USA som flertalet undersökare ställer in sina ögon och fokus på 
beträffande väckelserörelsens och pingstförsamlingarnas upprinnelse och vidare spridning, 
praxis och doktriner samt teologi. 
 

På en bibelskola i Topeka i Kansas uppstod en väckelse med extatiska uttryck, där tungotalet 
uppfattades som ett direkt tecken på dopet i en helige ande så som det beskrivs i 
Apostlagärningarna. Bland pingströrelsens första väckelser räknas också den som ägde rum 
bland gruvbefolkningen i Wales 1904–1905, där också den helige ande påstods vara verksam. 
Denna väckelse spred sig snabbt inte minst bland baptister, metodister och Holiness-
predikanter. Den typiska pingstläran går ut på att dopet i den helige ande är ett ytterligare steg 
på vägen till ett fullständigt kristet liv. Dessa steg har följande ordning: omvändelse, helgelse 
och därtill alltså andedopet enligt pingströrelsen. Pingströrelsen hävdar, att dopet i den helige 
ande är något som inte bara förekommer på apostlarnas tid utan är en normal företeelse bland 
alla kristna. De särskiljer sig i sin syn på dopet i den helige ande genom att skilja mellan det 
och reningen genom gudstro.93 

 
Efter väckelsen och pingstutgjutelsen av den helige ande i Wales, som leddes av den unge 
kolgruvearbetaren Evan Roberts, uppstod en ny väckelse i Los Angeles, USA, vilken hade 
vidare koppling till den tidigare väckelsen i Topeka i Kansas år 1901.94 Den så kallade 
moderna pingströrelsen (kallad den klassiska pentekostalismen i USA) tog nu sin början i 
USA vid seklets inledning och tog fart och spreds först vidare inom landet, för att sedan 
komma ut över stora delar av världen.95 Mer om denna väckelse och dess 
förgrundsgestalter, Charles Fox Parham96 och William Joseph Seymour, samt om 
pingströrelsens utbredning belyser Pétursson på följande sätt: 

                                                             
91 Sundstedt, 1969:13. 
92 Struble, 1982:8. 
93 Pétursson, 1990:9. 
94 Struble, 1982:9. 
95 Carlsson, 1990:28. 
96 Vinson Synan ger följande bakgrundsfakta om Charles Fox Parham: ”It was Parham who first singled out 
’glossolalia’ (speaking in tongues) as the only evidence of having recieved the baptism of the Holy Ghost, and he 
taught that it should be a par Charles Fox Parham t of ’normal’ Christian worship rather than a curious by-
product of religious enthusiasm. Parham’s teatching laid the doctrinal and experimental foundations of the 
modern Pentecostal movement. It was Parham’s ideas preached by his followers that produced the Azusa Street 
revival of 1906 and with it the worldwide Pentecostal movement. Parham had begun his ministerial career in 
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I samband med en väckelse i Los Angeles kring en svart f d ’Holiness-predikant’, W J 
Seymoure, som övertygats av den tidigare omnämnda bibelskolans föreståndare (Chales F 
Parham) om vikten av andedopet, får rörelsen en bestämd profil. Från hans verksamhet Azusa 

Street Apostolic Faith Mission spreds denna nya andedops-väckelse till andra orter i USA och 
vidare till andra länder. I slutet av 1906 fanns redan nio pingstförsamlingar i Los Angeles och 
samma år fanns pingstpredikanter i andra delar av USA, t ex i Chicago och New York. 
Pingstpredikanterna hade ursprungligen tänkt verka inom existerande församlingar och 
samfund. Deras anhängare kom i regel från underprivilegierade och marginella grupper i 
samhället.97 

 
Rörande väckelsens frontfigurer Parham och Seymours specifika undervisning säger Ulrik 
Josefsson: ”De båda startpunkterna Topeka, 1901, och Los Angeles, 1906, med sina 
respektive huvudpersoner Charles Parham och William Seymour hade en fokusering på 
undervisningen om och erfarenheter av Anden.”98 Vidare säger Josefsson om de båda 
ledarnas olika roller och deras läromässiga tillskott till väckelserörelsens fortsatta 
utveckling och spridning samt om rörelsens särskiljande drag: 
 

Charles Parham var den person som utformade läran om tungotalet som tecken på andedopet 
och William Seymour var centralpersonen när den nya väckelsen spreds över världen med Los 
Angeles som utgångspunkt. Båda hade sina rötter i den amerikanska holinessrörelsen, med 
starkt helgelsepräglad omvändelseförkunnelse, båda betonade möjligheten til fysiskt helande 
genom försoningen och båda gav uttryck för en apokalyptisk eskatologi. Men det som framför 
allt blev kännetecken och det som lät tala om sig var erfarenheterna av Anden genom olika 
manifestationer, inte minst tungotal. Denna betoning på Anden är genomgående i hela den 
pentekostala familjen, även om tolkningar och uttryck varierar.99 

 
Här betonar Ulrik Josefsson angående den nya läran som fanns inom pingstväckelsen, 
vilket är grundläggande fakta att förstå: ”Nu är inte läran om Anden och erfarenheter av 
dopet i den Helige Ande de enda kännetecken för pentekostalismen.”100 Vidare presenterar 
Josefsson vad Walter Hollenweger anser vara pingstväckelsens fem rötter, vilka har givit 
pingstväckelsen dess sammansatta karaktär. Dessa fem rötter är i följande ordning: 1) De 
svarta, orala rötterna. 2) De katolska rötterna. 3) De evangeliska rötterna. 4) De kritiska 
rötterna. 5) De ekumeniska rötterna samt vad Elmer Crew håller före om pentekostalismen 
sociala sammansättning och klassperspektiv.101 

                                                                                                                                                                                              
Linwood, Kansas, as a supply pastor in the Methodist Episcopal Church. From Methodism he received the 
teaching of entire sanctification as a second work of grace, an experience he had received and preached as a 
Methodist. During the 1890’s Parham had also come in contact with the more radical elements of the holiness 
movement, and after much study had adopted the doctrine of faith healing as a part of ’the atonement.’ He had 
also been in services with Irwin’s Fire-Baptized people and had rejected the extreme emotion, but not the idea of 
a ’third experience’ of a ’baptism with the Holy Ghost and fire.’ After 1895, when ’come-outism’ became 
rampant in Methodism, Parham dissociated himself from the Methodist Episcopal Church and adopted an anti-
denominational view to which he adhered for the rest of his life.”  
97 Pétursson, 1990:9–10.  
98 Josefsson, 2005:49. 
99 Josefsson, 2005:50. 
100 Josefsson, 2005:51. ”Donald Dayton har i sin bok The theological roots of Pentecostalism visat på 
pingstväckelsens teologiska arv från de amerikanska väckelserörelserna under 1800-talet. Han talar om ett 
fyrfaldigt evangelium där Jesus är frälsare, andedöpare, helare och den kommande kungen. Även om nycklarna 
till att förstå pentekostalismen ligger i läran om andedopet, är det bärande innehållet Jesuscentrerat. Det är en 
kristendomstyp som är tydligt präglad av den pietistiska fokuseringen på Jesus.”  
101 Josefsson, 2005:51–52. ”Walter Hollenweger, den största auktoriteten inom området, pekar på 
pingstväckelsens fem rötter: De svarta, orala rötterna, som genom Seymours påverkan och det rasintegrerade 
sammanhanget i Los Angeles 1906 kom att bli en viktig del av pentekostalismen. De katolska rötterna, som 
genom Wesleys påverkan och syn på människans vilja och förmåga till helgelse kom att vara mycket 
framträdande i den tidiga pentekostalismen. De evangeliska rötterna, som även de hade sin grund i Wesley och i 
strävan efter utveckling av det kristna livet och i längtan efter ’the higher Christian life’. De kritiska rötterna, 
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År 1907 förmedlades den pågående amerikanska pingstväckelsen sakta men säkert till 
Europa. Den kom först till Norge genom den norske predikanten och metodistpastorn T. B. 
Barratt från Oslo (Kristiania) som år 1906 hade uppfångat rykten om en omfattande och 
pågående pingstväckelse i Amerika och därför rest (påbörjade en insamlingsresa för sin 
verksamhet City Mission) till olika församlingar i bland annat New York, vilka hade 
kommit under inflytande av de första aktiva pingstpredikanterna. I Sverige fanns det så 
tidigt som år 1907 pingstvänner i olika kristna samfund som antingen blivit direkt 
påverkade av Barratts väckelsemöten eller hans litterära och publicistiska prestationer och 
predikoresor, men det var först och främst inom baptistförsamlingarna i Sverige som 
pingstväckelsen gjorde insteg. Barratt höll även regelbunden och personlig kontakt med 
aktiva kristna ledare, kyrkor och pingstvänner i Stockholm, Göteborg och Uppsala samt i 
vissa andra delar Norden. En annan ledande pingstvän och baptistpastor, som kom att ha 
avsevärd betydelse för pingstväckelsens lansering och etablerande i Sverige, var den unge 
Lewi Pethrus, som själv år 1907 besökte några väckelsemöten i Oslo. Därefter, 
hemkommen till Sverige, började han trosvisst och utan tvivel att förkunna den helige 
andes dop för ivrigt lyssnade och andligt hungrande svenska pingstvänner. Pingstvännerna 
och pingstväckelsen i Sverige kom sedermera att medföra en schism och en distinkt 
klyvning inom många fria samfund och kyrkor som fortsättningsvis ledde fram till att 
Sveriges största och ledande pingstförsamling, Filadelfiaförsamlingen, grundades av Lewi 
Pethrus i Stockholm.102 Pingstväckelsen och Filadelfiaförsamlingens nattvardssyn med 
mera kom sedan att splittra Baptistsamfundet. Filadelfiaförsamlingen, med Lewi Pethrus i 
spetsen, blev därefter vid Baptistsamfundets årsmöte uteslutna ur Baptistsamfundet år 
1913.103 Pingstväckelsen fortsatta utveckling, då främst Filadelfiaförsamlingen i Stockholm 
men även i andra delar av landet, innebar startandet av bland annat Förlaget Filadelfia, 

                                                                                                                                                                                              
som genom kopplingarna till 1800-talsväckelsernas sociala patos och pentekostalismens underifrånperspektiv 
kom att bli en kritik av både samhället och de samtida kyrkorna. De ekumeniska rötterna, som visade sig i att 
pentekostalismen från början hade en uttalad överkonfessionell ambition och att pingstväckelsen spreds över 
samfundsgränserna. /…/ Ett annat gemensamt drag i pentekostalismen har sagts vara den sociala 
sammansättningen. Detta gäller dock bara för den klassiska pingstväckelsen och inte för de olika senare grenarna 
av karismatisk kristendom. Flera studier har visat att pingstväckelsen i sitt inledningsskede var en rörelse som 
hämtade sina medlemmar från de lägre samhällsskikten. Detta innebar inte att man stannade i sin klass, snarare 
tvärtom. Det fanns en tendens till kollektiv klassvandring. Elmer Crews har visat hur arbetaridealen och 
klassperspektiven successivt vreds åt höger i den amerikanska kontexten.” /…/  
102 Pétursson, 1990:11. ”Pingstvännerna orsakade spänningar och konflikter inom de mera etablerade 
frikyrkorna, och det visade sig, att de senare inte kunde tolerera pingstvännernas betoning av dopet i den helige 
ande. Det gjorde, att pingströrelsen utkristalliserades i egna församlingar och fick ta itu med frågor rörande 
församlingssyn och organisation, som inte hade varit viktiga för dem till att börja med. Inom 
baptistförsamlingarna, där en stor del av dem befann sig, vållade deras avvikande uppfattning om tillträdet till 
nattvardsbordet konflikter. Pingstvännerna var mera öppna i detta avseende och kunde acceptera utomstående 
personer vid nattvarden om de var personligt troende. Pingstvännernas friare mötesstil vållade också konflikter. 
1913 uteslöts Lewi Pethrus och hela hans församling (Stockholms sjunde baptistförsamling) ur Baptistsamfundet 
och den formella anledningen var församlingens fasthållande vid det öppna nattvardsbordet. Detta blev upphovet 
till Filadelfiaförsamlingen som snabbt expanderade och blev den svenska pingströrelsens största och ledande 
församling. Barratt försvarade till att börja med barndopet, men 1913 döptes denne ’Europas pingstapostel’ av 
den f d baptistpastorn Lewi Pethrus i Stockholm. Efter detta företrädde den skandinaviska pingströrelsen som 
helhet vuxendopet, eller troendedopet.” 
103 Struble, 1982:28. ”Distriktmötet hölls 1913 den 28–29 april. J Cederoths artikel hade utan tvivel förberett 
årsmötets ställningstagande mot Filadelfia. Utskottet avgav sin redogörelse över sina förhandlingar med 
Filadelfia och rekommenderade nu att församlingen uteslöts ur distriktföreningen. Pastor C Eriksson och 
fabrikör C Carlsson föreslog att frågan skulle få vila ett år innan beslut fattades. En uteslutning kunde föra med 
sig större konsekvenser än man just då tänkte sig, var motiveringen till detta förslag, som emellertid förkastades. 
Farhågor uttalades att Filadelfias nattvardssyn skulle äventyra den nytestamentliga församlingsordningen och 
församlingstukten, vilket kunde innebära att en person som uteslutits utan ’förnyad bekännelse om sin ställning, 
samt även personer som inte döpts enligt baptistisk ordning skulle få deltaga i nattvarden. Efter två dagars debatt 
bifölls förslaget med ’ett rungande ja’.”  
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utgivandet av Evangelii Härold (förut Brudgummens Röst), utgivandet av sångboken 
Segertoner (förut Fridsröster), inbjudande av tidningsmän och press (Dagens Nyheter och 
Afton-Tidningen) till väckelsemötena. Vidare uppstartades bibelskolor (John Ongman, 
Filadelfiaförsamlingen i Örebro, hade redan startat en bibelskola år 1891), 
bibelstudieveckor och evangelistmission, gemensamma pingstmöten arrangerades (Axel B. 
Lindgren initiativtagare) där ett stort antal pastorer, församlingsledare, evangelister, 
predikanter och missionärer inbjöds. Dessutom intensifierades diskussionerna och debatten 
om samfundsorganisationens vara eller inte vara och om den skapade enhet eller om den 
rent av vållade splittring.104 Lewi Pethrus kom 1919 ut med sin bok De kristnas enhet där 
han framför talet om en ny enhetsform. Däruti debatterar Pethrus för sitt fortsatta praktiska 
agerande samt att den samtidigt kan ses som en programförklaring. Angående söndringen 
som pingstväckelsen orsakat försvarar och förklarar Pethrus med att säga: ”Splittringen som 
kom med pv (pingstväckelsen) var en frigörelseprocess, ansåg han, och ’en naturlig följd av 
det andliga livets uppblomstring’.”105 1922 ansluter sig författaren Sven Lidman till 
pingstväckelsen och blir först medlem i Filadelfiaförsamlingen och därefter blir han 
redaktör för Evangelii Härold. I övrigt kom pingströrelsen att anordna olika hjälp- och 
nödverksamheter, barnkolonier, internationell missionsverksamhet samt social 
verksamheter bland hemlösa och behövande.106 Emellertid kom predikant- och 
pastorsutbildning att sedermera upprättas inom den svenska pingströrelsen. Men Lewi 
Pethrus var djupt skeptisk gentemot de olika och redan existerande predikantskolorna. 
Sundstedt belyser på följande sätt nedan hur Pethrus i sin bok Predikaren (1929) beskriver 
sin personliga inställning gentemot predikanten och hans utbildning: 
 

I sitt företal till boken med ovannämnda titel framhåller Lewi Pethrus, att han främst riktar sin 
kritik emot ’de egentliga predikantskolorna, som utbildar kyrkors och samfunds prästerskap.’ I 
sin framställning vill Lewi Pethrus väcka läsarens uppmärksamhet vid de faror, som uppstår 
vid alla verksamhetsformer, som avviker från Skriften och särskilt med avseende på 
predikantutbildningen. ’En av dessa faror är att man vid predikantskolorna sänker ned 
uppenbarelsens religion till att bli en intellektuell sak. Kristendomen är en uppenbarelse och 
kan mottagas endast genom uppenbarelse (Matt. 16:15–17). Det är därför man går så gruvligt 
vilse, då man försöker förflytta Jesu Kristi frälsning in på vetenskapens område. Det innersta i 
kristendomen kan ingen vetenskap i världen fatta, ty kristendomen är till sitt innersta väsen 
gudomligt liv. Det är därför självklart, att intet intellektuellt vetande kan bringa en djupare 
kunskap i fråga om den frälsning, vi fått att förkunna’, framhåller Lewi Pethrus 
inledningsvis.107  

 
Fram till och med nu har den så kallade ”klassiska pentekostalismen” summariskt 
behandlats i denna studie, vilken i Sverige tidigare kallades den ”moderna pingströrelsen” 
bland de första pingst- och kyrkoforskarna. Följaktligen skall den klassiska 
pentekostalismen ses som en av tre strömmar, och den är i detta sammanhang den första 
strömmen. Sammanfattningsvis ger Carl-Gustav Carlsson följande beskrivning av de 
fortsatta historiska strömningarna och utvecklingarna inom pingströrelsen: 
 

Den andra fåran har sin upprinnelse på 1960-talet – också i USA – och har omväxlande kallats 
neo-pentecostalism, ’charismatic renewal’ eller på svenska ’den karismatiska väckelsen, -
rörelsen eller -förnyelsen’. Trots påverkan från den klassiska pentekostalismens spiritualitet 
blev den huvudsakligen kvar ’within the confines of traditional Churches’ eller ’spilled over 
into interdenominational church fellowships’. LP (Lewi Pethrus) kom i kontakt med neo-

                                                             
104 Sundstedt, 1971a:151–218.  
105 Struble, 1982:48. 
106 Sundstedt, 1971b:36–55. 
107 Sundstedt, 1972:102. 
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pentekostalismen i samband med sina längre vistelser i USA på 1960-talet. En tredje flodbädd 
utgörs av vad Hollenwegwer kallar ’Non-White Indigenous Churches’.108 

 
Beträffande den karismatiska väckelsens och förnyelserörelsens allians och ibland 
samgående med andra frireligiösa organisationer kan i synnerhet en sådan organisation 
omnämnas, nämligen den kristna framgångteologiska stödgruppen Full Gospel Business 

Men’s Fellowship International (FGBMFI). Den nordamerikanske Pastorn och predikanten 
Oral Roberts var en av flera som år 1952 var med och bildade denna stödgrupp vars 
medlemmar var välbärgade affärsmän och som främst understödde karismatiska 
helbrägdagörare, bibelförkunnare och andedopspredikanter, vilka själva inte fick ingå som 
medlemmar i stödgruppen. FGBMFI:s konsekventa framgångsteologi, som gruppen av 
affärsmän starkt och markant betonar, är inte speciellt obekant för pingströrelsen och dess 
ledare, samt många andra religiösa auktoriteter, som ofta har blivit inbjudna till 
konferenser, seminarier, middagar och ledarträffar.109 
 
En summarisk och avslutande sammanfattning över den internationella och svenska 
pingströrelsen kan sålunda se ut på följande sätt: Pingströrelsen är en inte gammal, under 
1900-talet snabbt växande och unikt spirande, förgrening på den frikyrkliga stammen med 
djupgående protestantiska rötter. Den uppkom likt många andra kyrkliga nyskapelser under 
de senaste två seklen och har sin begynnelse vid sekelskiftet i Amerika, närmare bestämt i 
USA. Pétursson säger att pingströrelsen har andens dop som fundament, då både som 
erfarenhet och budskap som Apostlagärningarna och de nytestamentliga breven beskriver 
andens dop. Detta är definitivt inte begränsat till urkristendomen utan förekommer bland 
kristna än idag. Pethrus tog tidig tillsammans med sin församling i Stockholm ställning för 
den nya väckelsen, och därmed hade Sverige erhållit en utmärkande religiös ledargestalt. 
”På kort tid blev pingströrelsen i Sverige störst i Norden och samtidigt Sveriges största 
frikyrkliga rörelse.”110 Avslutningsvis, och mycket betydelsefullt för min studie, bör här 
beträffande den svenska pingströrelsens internationella roll och utveckling, men även den 
nationella pingströrelsen, vissa aspekter och låt oss säga ”sociala strukturer” belysas 
noggrant innan vi summariskt och till sist behandlar ledarskapet inom rörelsen. Det handlar 
således om pingströrelsen och världen. Pastor Samuel Edestav, som är medförfattare till 
Pingströrelsen. Verksamheter och särdrag under 1900-talet (2007), band två, säger 
inledningsvis i ett kapitel, om de så kallade mötesplatserna, de återkommande 
världspingstkonferenserna (Pentecostal World Conference, PWC) och om de 
sammanhållande nätverken som finns inom rörelsen (där somligt i texten givetvis kan, och 
bör, ifrågasättas och läsas med källkritiska glasögon): 
 

Nätverk håller samman pingstorganisationerna. Som framgår av detta bokverks allra första 
kapitel började de nyandedöpta på Azusa Street att missionera redan efter en vecka! Resultatet 
av deras iver blev en världsvid väckelserörelse med flera hundra miljoner anhängare. Det har 
aldrig funnits någon samlad organisation för dessa pingstvänner, men väl nätverk av olika slag. 
En viktig del i nätverksbyggandet har de stora konferenserna varit. Den svenska Pingströrelsen 
har aktivt deltagit i både världspingstkonferenserna och konferenserna för Europa. /…/ 
Arrangörerna av konferensen hoppades åstadkomma en organiserad gemenskap av 
pingstgrupper och pingstsamfund över världen. Donald Gee delade denna önskan. I sin bok 
The Pentecostal Movement, skrev han: ’De stora Skandinaviska församlingarna är själva starkt 
organiserade enheter. Önskan om en form av vidare organisation, när utvecklingen nått så långt 
är ofrånkomlig.’ /…/ Konferensens betydelse för den internationella pingströrelsen. I 
deklarationen som antogs i Paris 1949 angavs att syftet med PWC är ’att uppmuntra 
gemenskap och underlätta samarbetet blad [sic!] pingstvänner i hela världen’. Gemenskapen i 

                                                             
108 Carlsson, 1990:28–29.  
109 Pétursson, 1990:12. 
110 Pétursson, 1990:169. 
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PWC har alltid varit en strikt andlig gemenskap. Någon formell organisation har aldrig antagits 
och inte heller har någon gemensam trosbekännelse formulerats.111 

 
Totalt sett finns det idag ungefär 100 miljoner pingstvänner runt om i världen, i bland annat 
USA där cirka 1 procent av befolkningen är pingstvänner. De bedriver en intensiv TV-
mission och representerar en starkt konservativ ideologi, och även en högersinnad politik, 
vilket för övrigt förekommer bland pingstvännerna ibland annat Storbritannien, 
Latinamerika och i Skandinavien.   
 
Till sist några ord om ledarskap och ledarsyn inom de svenska, och ”fria”, 
pingstförsamlingarna. De så kallade karismatiska tjänsterna och gåvorna utgör nästintill 
hörnstenar för de bibliskt utformade pingstförsamlingarna. De karismatiskt andliga gåvorna 
och tjänsterna är i kronologisk ordning, enligt Nya testamentets Efesierbrev (Ef. 4:11, 1917 
års översättning): apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Emellertid kan nu inte 
ens en församlingsledning eller församling (bestående av medlemmar) utse besittare till 
andliga tjänster eller gåvor, utan det var/är Gud som utvalde/utväljer och tillsatte/tillsätter. 
Främst så skulle de av Gud utsedda, och sedermera utsända, gåvo- och tjänsteutövarna resa 
omkring (kringresande evangelist eller apostel) till andra behövande församlingar och hålla 
väckelsekampanjer, bibelstudieveckor och konferenser med mera. Pastor Annica Björk 
beskriver klargörande, utifrån Bibeln och den tidiga pingströrelsens praktik och tro, de 
andliga tjänsterna på följande sätt: 
 

Aposteln beskrevs i den tidiga Pingströrelsen som en banbrytare som grundade församlingar på 
nya platser. Profeten skulle förmedla budskap av tröst, uppmuntran och förmaning som 
avslöjade och uppenbarade. Evangelisten hade förmåga att levandegöra de grundläggande 
frälsande sanningarna och leda människor fram till omvändelse. Herden gick före och visade 
vägen och vakade över att inte falska läror kom in. Läraren skulle ha en speciell förmåga att 
undervisa från Bibeln.112 

 
I tidiga pingstförsamlingar har det funnits andra vid sidan av varandra verksamma, ledande, 
andliga tjänster än de ovan beskrivna såsom församlingsledning, föreståndare, äldste och 
diakonråd (diakonerna kom sedermera att främst handha och tjäna församlingens yttre, 
sociala och interna hjälpverksamhet). Om ledarskapsförändringar inom 
pingstförsamlingarna under 1900-talet säger Björk att: 
 

I slutet av 1900-talet kunde konstateras att fler och fler församlingar hade sett över 
utformningen av sitt ledarskap och förändrat sina stadgar. Det var ett sätt att få in kvinnor i 
ledningen, men det fanns även behov att öka församlingens delaktighet i beslut, vilket 
förväntades leda till ökat medansvar och engagemang. En del församlingar valde att ge nya 
namn till ledarfunktioner, till exempel församlingsledare eller ledare i stället för äldste. 
Filadelfia i Stockholm var först med att införa benämningen församlingstjänare på sitt 
ledarskap och därmed ge större betoning åt den tjänande attityden i ledarskapet och få bort 
hierarkiskt tänkande.113 

 

 

 

 

 

 
                                                             
111 Waern, 2007:405–409.  
112 Waern, 2007:259. 
113 Waern, 2007:264. 
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3. Resultat och analys 

 
Inleder här resultat- och analysdelen med att först repetera frågeställningarna innan 
presentation av medverkande informanter och redogörelse angående bortfall i studien görs. 
Därefter följer uppvisandet av det insamlade materialet och analys (från intervjuer, 
telefonintervjuer, skriftliga svar och följdfrågor via e-post, och observationer): 
 

Hur kallas församlingsföreståndare (pastorer, ungdomspastorer, ledare) till 
församlingstjänst i svenska pingstförsamlingar? Finns det skillnader i urval och 
tillsättandeprocess? 
 

Hur och av vem/vilka (formellt eller informellt) görs urvalsprocessen av kandidat inom 
en församling? 
 

Är utbildning avgörande för att en kandidat skall få en tjänst i en pingstförsamling och 
hur ser man på utbildning idag? (Hur ser man på PTS-utbildningen?) 
 

Spelar sociala nätverk någon roll när någon kandiderar till en utlyst tjänst inom 
pingströrelsen (det vill säga vilket inflytande och betydelse har så kallade sociala nätverk 
[inofficiella] vid tillsättandet av en församlingsföreståndare/ledare)? Är den svenska 
pingströrelsen ett autonomt religiöst fält och kan man kartlägga det? 
 

Hur ser aktiva pastorer, äldste, styrelseledamöter och medlemmar i pingströrelsen på 
ledarskap idag? 
 
Frågeställningen:   är den svenska pingströrelsen ett autonom religiöst fält kommer också 
kontinuerligt att, efter analys, behandlas i varje huvudfråga samt dryftas och besvaras i den 
efterföljande slutdiskussionen. 
 
Fortsättningsvis utgör frågeställningarna ovan som underrubriker i resultat- och 
analysdelen. Jag väljer att sammanfläta resultat och analys (trots att det vanligtvis brukar 
presenteras åtskilt) i samma presentation därför att det enligt undersökningens form väl 
lämpar sig för en sådan sammanslagning, ett beslut som inte är obefogat, utan jag lutar mig 
istället mot, och därmed också får relevant stöd från följande metodbeskrivning: 

 
Vanligtvis presenterar man resultaten innan man gör någon form av analys. /…/ Vid kvalitativt 
inriktade undersökningar vävs resultatbeskrivning och tolkning ofta samman. Detta kan vi göra 
genom att först presentera resultatet av tolkningen och sedan illustrera detta med hjälp av citat, 
dvs. individernas egna ord. /…/114 

 
Tillsammans är det 12 informanter som medverkat i intervjuer och som besvarat de 
skriftliga frågeställningar som återfinns som bilagor i detta arbetes slutdel. Se tabellbilaga 3 
för en presentation av de medverkande i studien. 
 
Beträffande undersökningens bortfall finns följande att redogöra och analysera: Utav fyra 
kontaktade (via e-post) pingstkyrkor var det endast två som återkom med positiva besked 
om att de hade tänkbara informanter, de övriga kyrkorna besvarade inte ens min förfrågan. 
Dessutom var det förvånansvärt många så kallade väletablerade och tämligen välkända 
pastorer/pingstledare som vid första kontakt var intresserade och ville medverka (jag 

                                                             
114 Patel & Davidson, 2003:133. 
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informerade om och försäkrade att samtliga informanter skulle förbli anonyma i arbetet). 
Men därefter responderade de överhuvudtaget inte på intervju- och tidsförslag eller ens 
lämnade återbud. Somliga av dessa pastorer, som tackade ja till och ville ha telefonintervju, 
fick frågeställningarna, i förväg att begrunda, via e-post innan intervjuerna kommit till 
stånd. En informant, en pastor som är verksam i en av Sveriges största pingstförsamlingar, 
bearbetade jag och förberedde i mer än fem månader på att få komma och göra 
observationer och intervjuer, vilket han vid ett flertal tillfällen givit sitt fullständiga gillande 
och godkännande till. Således har det varit totalt 13 informanter som oförklarligt avstår från 
att medverka. Orsakerna till detta kan säkert vara många och av varierad art, och jag vill 
inte spekulera om vad skälen kan vara, men det är ändå anmärkningsvärt att de bara tyst 
glider undan utan vare sig kommentarer eller frågor. Men å andra sidan är det oerhört 
intressant (och kanske också talande för) hur somliga pastorer/församlingsledare i realiteten 
agerar, och fungerar, när frågor ställs samt och hur de förhåller sig till människor som 
ställer frågor. En sak är dock säker, och det är att om man verkligen vill medverka 
(anonymt) och får begrunda frågeställningarna i förväg och därefter säger ja till intervju, 
men sedan drar sig ur, då är det sannerligen väl värt att kritiskt granska och diskutera, men 
det finns i denna studie vare sig plats eller tid till att närmare följa upp detta.  
 
 

3.1 Hur kallas församlingsföreståndare (kandiderande pastorer, ungdomspastorer, 
ledare) till församlingstjänst i svenska pingstförsamlingar? Finns det skillnader i 

urval och tillsättandeprocess? 
 

Undersökningen visar klart att idag kallas alltfler kandidater, till skillnad mot förr, via 
annonser som främst sätts in i tidningen Dagen. Men här bör betonas att det ses av många 
inom pingströrelsen som genant, nästintill som ett misslyckande och som en sista utväg att 
finna en lämplig kandidat. Förr (angående ”förr” hänvisar några informanter till tiden före 
1970-talet, medan de övriga inte preciserar någon specifik tidpunkt) kallades man uteslutet 
av en lokal pingstförsamling, man behövde så att säga aldrig söka sig en pastorstjänst. 
Något som inte förr i tiden fanns att tillgå för en församling som sökte efter en pastor eller 
annan ledare, är församlingskonsulten. Församlingskonsulten kan närmast ses som en 
centralt tjänstgörande person som bland annat fungerar som en arbetsplatsförmedlare inom 
pingströrelsen som försöker jämka samman en sökande med en pingstförsamling. Denne 
person blir av pingstförsamlingar kontaktad och han har ofta god inblick i vilka 
församlingar som söker efter en pastor eller ledare samt har ett brett och välutbyggt 
kontaktnät, som används vid sökande och tillsättande av tjänster inom landet. Emellanåt 
kontaktas församlingskonsulten av blivande eller redan verksamma pastorer som vill 
meddela sitt intresse för att eventuellt byta tjänst, församling eller tjänstgöringsort. Denna 
konsulttjänst fanns således inte förr i pingströrelsens historia, utan är något som sakta vuxit 
fram sedan slutet av 1980-talet, och är idag enligt den enda aktiva församlingskonsulten i 
ett stort behov av att utökas för en framtida efterfrågan. Enligt församlingskonsulten är det 
alltfler församlingar och personer som kontaktar för hjälp och rådgivning angående kallelse 
och tillsättande av församlingstjänster. Men idag söker en person sig även till en församling 
efter ha fått information, via personliga kontakter på en konferens eller ledarskapsmöte, om 
att en eventuell tjänst är vakant i en församling på en ort. En pastor i 55 årsålder säger att 
klassiskt var man tillsammans i bön och sökte lyssna in vad Gud ville och att alla ansåg och 
trodde på att det var Gud som utvalde och kallade en kandidat. De personer som 
kandiderade visade i sin tur att de stod till förfogande för tjänst till exempel genom att 
hemförsamlingen skrev rekommendationsbrev för den sökande, som i sällsynta fall även 
kunde sättas in i någon av de kristna tidningar som finns i Sverige. Själv har han heller 
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aldrig sökt en pastorstjänst, utan det har uteslutande varit andra pastorer som tillfrågat 
honom om han kunnat tänka sig kandidera till en vakant tjänst. En 80-årig ung verksam 
pastor, ”som var med förr”, framför hur man kallades:  
 

Ja, och här krävdes det ju då när vi var unga, då krävdes det att man fick rekommendationer 
från vissa bibelskolor. Dit kunde man vända sig och få förslag på tänkbara blivande pastorer. 
Jag själv har varit i den lyckliga omständigheten att jag aldrig har behövt söka mig en 
pastorstjänst. Det tack vare min personlighet och mina egna kontakter. Jag har varit så pass 
känd för olika församlingar att jag aldrig har behövt det.  

 
En yngre pastor i 35-årsåldern, som bestämt anför (via e-postmeddelande) att han inte leder 
”en traditionell pingstförsamling” i Dalarna, säger följande om hur man kallar och tillsätter 
en pastorstjänst i en pingstförsamling, eller rättare sagt i den församling han idag är 
verksam i: 
 

Genom bön och ’ingivelse’. Ja, vi tyckte oss kunna se vem det var vi behövde tillsammans i 
ledarskapet.   

 
Vidare svarar pastorn från Dalarna på e-postföljdfrågan: Vad är det främsta skälet till att 

man inte får en tjänst i en pingstförsamling idag, tror du? ”Svar: Att man inte har 
utstrålning, tyngd eller ’koll’ på vad det innebär.” Följdfrågan: Varför och vem/vilka avgör 

valet mellan två till samma tjänst sökande? ”Svar: De äldstes inre vittnesbörd är nog 
avgörande.” 
 
Resultaten visar också att vid vissa tillfällen kan en tänkbar och lämplig kandidat, 
exempelvis en framtida församlingsföreståndare, ”raggas upp” av en annan redan etablerad 
och aktiv pastor på en årlig konferens (evangelistvecka) eller annan ledarskapsträff inom 
rörelsen. Man konfronterar helt enkelt den lämplige, men nödvändigtvis inte arbetslöse, 
med frågan om han/hon vill och kan tänka sig tjäna den eller den församlingen. Samtidigt 
ber man den tillfrågade att noga tänka över om han/hon känner sig kallad att flytta (ibland 
till och med säga upp sig från nuvarande tjänst i en församling eller kanske flytta till sin 
första pastorstjänst) och är beredd att ta steget fullt ut. Förutom tips om lämpliga kandidater 
från olika kontakter, det vill säga man tar referenser, och ansökningar från personer som 
läst annonser säger en högst aktiv pastor i åttioårsåldern deskriptivt att: ”Och det bygger lite 
på då att man utifrån församlingssynpunkten då…, väldigt mycket räknar med den Helige 
Andes ledning, för att man skall hitta rätt person med rätt andlig kvalité och utrustning, som 
passar in exakt i den församlingsutveckling församlingen står i och har behov som skall 
fyllas av en pastor.” Således förväntar man sig, vilket flertalet av informanterna har 
formulerat, att få nödvändigt bistånd från den Helige Ande, vilken utgår från Gud, och som 
tydligt upplyser en om och vägleder i sökandet och i valet av att anställa rätt person i 
församlingen. De som handhar sökandeärenden i en församling är i regel äldstekår 
tillsammans med församlingsstyrelse som främst bereder frågan, men det kan förekomma 
församlingar som har en uttalat stark och dominerade äldstekår som ensam tar egenmäktigt 
beslut i tillsättandeprocessen (det kan i somliga församlingar också förekomma att en 
diakonkår deltar i beslutsprocessen eller att ett par kvarvarande pastorer, i pågående tjänst, i 
en större församling beslutar och rådgör i tillsättandeärendet). Utöver äldstekårs, 
församlingsstyrelses och diakonkårs samt pastorers beslut och innerliga önskan i ett 
tillsättandeärende anordnas alltid gemensamma möten och öppna diskussioner, vid till 
exempel slutna månatliga församlingsmöten, där medlemmar i församlingen kommer med 
frågor och ståndpunkter i ärendet. Trots att alla informanter säger, att idag så känner man 
inte varandra, en kandidat som söker en tjänst, som man gjorde förr, förlitar man sig fullt ut 
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på referenser. Referenser är således ett absolut måste vid en tillsättning. Angående detta 
säger en 55 årig pastor: ”Man vågar idag inte lita på den helige Ande lika mycket som förr, 
därför måste man ha referenser, även referenser från kontakter man inte känner, men som 
känner till den person som söker tjänsten.” 
 
För övrigt skriver en pingstförsamlingsföreståndare i Stockholm följande om hur 
beredningen praktiskt, och andligt, utförs av äldstekår och styrelse inför ett tillsättande av 
församlingstjänst/er: 
 

Den beredning innebär att praktiskt konkreta frågor som hör samman med varje anställning 
utreds. Det kan gälla önskemål på ’profil’ hos kandidaten. Parallellt engageras församlingen i 
förbön för ärendet och genom öppna samtal i församlingsmöten deltar 
församlingsmedlemmarna med synpunkter. 

 
Dock finns här, och kanske rent av alltid har funnits, en markant skillnad mellan hur man 
tillsätter andra administrativa tjänster och arbetsuppgifter jämfört med pastors- och 
ungdomspastorstjänst i en pingstförsamling. En väletablerad stockholmspastor i 
sextioårsåldern säger angående denna olikhet i anställningspraxis:  
 

Detta sätt att anställa gällde inte andra administrativa tjänster i församlingarna. Där var/är ett 
vanligt sökande-rekryteringsförfarande som i profana sammanhang vanligare. Förfaringssättet 
har de senaste åren förändrats och idag är det inte ovanligt att också pastorstjänster 
utannonseras för öppen sökning av intresserade kandidater. 

 
Utan överdrifts kan man säga att förfaringssättet (anställningsprocessen) att först söka 
efter, sedan kalla en kandidat, därefter undersöka och pröva en sökande (provpredikan och 
utfrågning från församlingen) och att till sist besluta om ett definitivt tillsättande har i grund 
förändrats på senare tid hävdar en före detta pastor som numera arbetar ”inom pingst 
centralt”, som han själv uttrycker det: 
 

Det har förändrats numera. Så att nu finns det pastorer som till och med ringer till församlingar 
och frågar: ’Jag vet att ni är utan pastor och jag har en känsla för den här orten och 
församlingen’. Så det har blivit mer avdramatiserat. Förut var det så att det skulle absolut vara 
Guds vilja. Och Guds vilja var någonting ’mystiskt’. Idag är det mer, många yngre pastorer, 
som tar det mer naturligt. Man är intresserad av den tjänsten, ’det här är jag och jag kan det 
här! Är det någon ni vill ha?’ Jag menar det är samma sätt idag, det vill säga det är visst Guds 
vilja, men man hade det liksom dolt förr. Och det man kan säga kanske är skillnaden, är att 
man idag nog intervjuar den pastor man tittar på eller funderar på. Och man frågar också ’vad 
är du bra på?’ 

 
Avslutningsvis och vidare måste också följande realitet inom pingströrelsen lyftas fram att 
idag, sedan ungefär tio år tillbaka, existerar det grupperingar, med diametrala åsikter, som 
förespråkar och tillämpar olika slags ledarskap inom församlingarna i Sverige. Av det blir 
också sökandet efter en lämplig kandidat och urvalsaktiviteter vid en tillsättning divergerad, 
och att man, beroende på vilken sida man sedan står på (tillhör) ser man till att reproducera 
och bevara det befintliga ledarskapet, innan man släpper in en ”kättare” på fältet som 
försöker ändra på fältets struktur. Följande klargörande meningar av Bourdieu, som i detta 
fall specifikt behandlar det akademiska fältet, kan och skall utan tvekan även användas på 
pingströrelsen fält (mitt råd: byt ut universitet mot pingstförsamling): 
 

Universitetsfältets struktur reproducerar maktfältets och bidrar samtidigt genom sina egna 
urvals- och indoktrineringsaktiviteter till att reproducera denna struktur. Det är i själva verket i 
och genom universitetsfältets sätt att fungera som rum för skillnader mellan positioner (och 
samtidigt mellan dispositionerna hos dem som innehar dessa) som reproduktionen av det rum 
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som består av skilda positioner vilka utgör grunden för maktfältet fullbordas. Denna 
reproduktion är oberoende av allt medvetet eller avsiktligt ingripande från såväl enskilda som 
kollektiv.115  

 
Med andra ord och sammanfattningsvis bedrivs det en strid och en ömsesidig, omedveten, 
kamp om att dominera fältet (antingen genom att reproducera och bevara eller förnya och 
ändra), vilket givetvis innefattar synen på hur och vem som skall tillsättas vid en 
sökandeprocess. Beroende på vilket ledarskap man attraheras av (och kämpar för) och 
praktiserar, bestäms därmed även vilken form av förfaringssätt som brukas vid en 
anställningsprocess, och som en ”naturlig” följd därutav också vem som i själva verket får 
församlingstjänsten (eller ens söker den) och vilka som finalt avtackas. De sistnämnda har 
således inte överensstämmande dispositioner och rätt habitus för det religiösa fältet och 
därmed bereds de inte heller tillträde. Bourdieus forskningsresultat från det franska 
akademiska fältet påvisar evident att det förekommer en svågerpolitik vid rekryteringen av, 
den autonomt tudelade och stidande, akademiska kåren. Utifrån denna undersöknings 
resultat vågar jag hävda och instämma med Bourdieus ord om avståndstagande och 
anslutningsstrategier, vill jag använda följande stycke som sammanfattning på hur man 
inom pingströrelsen rekryterar och reproducerar utifrån sociala logiker. Visst existerar det 
skillnader mellan ett anrikt universitet i paris med ett högt anseende och som är prestigefyllt 
och en svensk pingstförsamling i Stockholm, Göteborg eller Kristinehamn. Men exakt som 
det akademiska fältet är ett relationellt och kulturellt (konkurrensbaserat) fält mellan dess 
positioner, så är pingströrelsen också det. Och de båda innehar olika strategier som de 
disponerar så att grupperna inom fältet kan fortgå, bevaras, reproduceras, och därmed inte 
upphöra att existera. För detta finns det principer: 
 

Det som visar sig genom den sociala logiken för rekryteringen av kåren är också den mest 
dolda inträdesavgiften, och kanske också den som mest kategoriskt utkrävs: nepotism är inte 
bara en reproduktionsstrategi avsedd att behålla en exklusiv position inom släktet; den är ett 
sätt att bevara något mycket mer väsentligt som ligger till grund för själva gruppens existens, 
nämligen anslutningen till det kulturella godtycke som utgör själva grundvalen för gruppen – 
den ursprungliga illusio utan vilken det varken skulle finnas något spel eller någon insats 
längre. Det avsiktliga och uttryckliga beaktandet av familjehärkomst är endast den öppet 
deklarerade formen för de kooptationsstrategier som orienterar sig efter tecken på anslutning 
till gruppens värderingar och gruppens värde (som den ’övertygelse’ eller ’entusiasm’ som 
åberopas av juryerna i olika concours), efter ogripbara faktorer i praktiken, ja till och med efter 
sätt och hållning. Genom dessa strategier avgörs vilka som är värdiga att inträda i gruppen, att 
vara en del av gruppen, att utgöra gruppen. Faktum är att gruppen som sådan, det vill säga som 
något som går utöver mängden av medlemmar, förblir endast så länge som var och en av dess 
medlemmar är så disponerad att han finns till genom och för gruppen eller, mera exakt, i 
enlighet med de principer som utgör grundvalen för dess existens.116 

 
Mer ingående om detta i kommande kapitel (Hur ser aktiva pastorer, äldste, 

styrelseledamöter och medlemmar i pingströrelsen på ledarskap idag?). 
 

 
3.2 Hur och av vem/vilka (formellt eller informellt) görs urvalsprocessen av kandidat 
inom en församling?  

 
Den formella gången beträffande urvalsprocessen har tidigare ovan presenterats ovan. Men 
studien visar även på att det också existerar en inofficiell, låt säga ”dold” urvalsprocess som 
mycket troligt kan pågå parallellt med en officiell tillsättandeprocess. Förutom de redan 

                                                             
115 Bourdieu, 1996 [1984]:75. 
116 Bourdieu, 1996:89–90.   
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ovan anförda grupperna äldstekår, församlingsstyrelse, diakonkår samt ledande pastorer, 
kan det finnas större eller mindre grupperingar av församlingsmedlemmar (och dessutom i 
vissa enstaka fall utomstående kristna från andra samfund/kyrkor) som ihärdigt och aktivt 
samt inofficiellt, på fritiden och i bönegrupperna samt i kyrkokören (cellgrupper), ivrigt 
diskuterar om och arbetar för att speciellt ”utvalda” personer (eller mer ”smorda” som man 
brukligt brukar säga i vissa kretsar) skall kunna erbjudas tillfälle att leda och tjäna 
församlingen. I en pingstförsamling, som jag inledningsvis nämnt, utförde jag under mer än 
tre år iakttagelser där församlingsmedlemmar öppet talar om och häftigt debatterar för (men 
endast när ingen formell församlingsledning är närvarande) ”att den och den är då 
sannerligen mer lämplig som pastor, än den som är si och så.” Mycken spekulation, 
ryktesspridning och i viss mån rent förtal om vissa sökande kandidater förekom också bland 
de informella grupperingarna, som ofta hade sina mer strategiska samtal i ”stängda 
gemenskaper” som till exempel så kallade böneaftnar, tillfälligt förordnade nattliga 
bönekamper, vilka bland annat kunde genomföras (av speciellt utvalda, trofasta och i stor 
mån missnöjda) kristna medlemmar från olika samfund som auktoritärt ville påverka 
utfallet av pastorstjänst eller ledning utifrån deras specifika behov och krav på framtida 
pingstförsamlings struktur och vision samt verksamhet. När jag i intervjuer med pastorer 
och äldste påtalade att jag observerat följande förfaringssätt ovan, låt säga 
”lobbyingverksamhet”, i en pingstförsamling svarade de att de alls inte var förvånade eller 
ovetandes om att det kan förekomma. Men de var nästan säkra på att vad folk pratar om, 
diskuterar och kritiserar utanför utlysta församlings-, äldste- och styrelsemöten inte kan 
påverka utgången av vem som skall beredas tillträde på ledande position i församlingen. En 
styrelseledamot i en medelstor pingstförsamling på västkusten, som med ljus och lykta 
sökte efter en person som kunde besätta en av församlingens vakanta ledarpositioner, 
berättade spontant för mig att det förekom ”en form av rävspel bakom kulisserna”. De som 
stod för ”rävspelet”, vilket innebar att de själva, utan någon inblandning eller vetskap från 
vare sig äldstekår eller styrelse, ville handplocka en av dem utvald kandidat till 
ledarpositionen, var både medlemmar och en så kallad andrepastor i församlingen. Dessa 
”rävspelande” pingstvänner ansåg sig officiellt vara betydligt mer karismatiskt inriktade 
och andligt utrustade (och utvalda av Gud) än den övriga delen av församlingen, och därför 
var de av varandra i gruppen utnämnda, det vill säga bäst lämpade att försöka finna en, efter 
deras tycke och smak, värdig efterträdare till den vakanta ledarpositionen. Andrepastorn tog 
sedermera informell och otillbörlig kontakt med en av de tilltänkta kandidaterna, som 
äldstekår och styrelse tillsammans med vakanspastor bestämt sig för att eventuellt kalla till 
provpredikan och pröva inför församlingen. Syftet med det informella mötet var enligt 
andrepastorn, vilket han öppet deklarerat efter det ”hemliga mötet”, att i förväg försöka 
utröna om den blivande pastorns kristendomssyn, grundhållning och framtidsvisioner 
överensstämde med hans egna ambitioner och visioner. Han ville dessutom inte riskera att i 
framtiden behöva samarbeta med en så kallad traditionell pingstpastor, i en redan 
traditionell och formell samt andligt torr församling, vilket han ansåg att merparten av 
församlingen och ledningen var. Han hade även försökt att få den kandiderade att 
”frivilligt” avböja från församlingstjänsten eller åtminstone försöka avskräcka kandidaten 
att över huvud taget äntra talarstolen och flytta till orten. Emellertid spolierades 
andrepastorns egenmäktiga planer och visioner abrupt av att äldstekår och styrelse fick 
vetskap om hans konfidentiella och oriktiga förehavanden, och de kallade omedelbart 
kandidaten till att både provpredika och möta församlingen samt att inleda förhandlingar 
angående lön och bostad med mera. 
 
De formella beslutsinstanser inom en ”traditionell” pingstförsamling (ädstekår, styrelse, 
församlingsmöten) har ändå i regel officiellt mandat och är primärt drivande i beslutet att 
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söka efter en lämplig kandidat med rätt sökandeprofil som överensstämmer med 
församlingsverksamhet och att träffa och intervjua sökande (och oftast låta han/hon träffa 
resten av församlingsmenigheten och hålla en provpredikan) samt kanske därefter anställa 
kandidaten. I studien har två informanter, en tillhörande en trosinriktad pingstförsamling i 
stockholmstrakten som förespråkar ett apostoliskt ledarskap och en ungdomspastor verksam 
i en ”traditionell församling” på västkusten uttrycker båda expressivt att det är Gud som 
kallar och utväljer en person till att leda en församling idag. Den mer trosinriktade 
äldstebrodern/förkunnaren säger angående Guds utkorelse av kandidat att: ”Vi som 
församling bara erkänner och tar emot och bekräftar att Gud kallar någon, det vill säga vi 
sökte en gång Gud när vi behövde en pastor i församlingen gick vi in i bön och fasta och 
sökte Gud tillsammans och vi i äldstekåren sökte Gud speciellt och i den processen hörde 
det av sig ett antal kandidater som sökte platsen efter att ha läst annonsen och vi hade 
kontakter som gav oss referenser om den sökande.” För övrigt anser han att en befintlig, 
tillsatt apostolisk ledare i en församling själv skall kalla och utse andra ledare och 
medarbetare till församlingen, ”utan vare sig att någon äldstekår eller styrelse eller annan 
gruppering av människor går in och granskar och eventuellt stoppar eller fördröjer 
tillsättandeprocessen.” Ungdomspastorn säger följande om hur han agerar och tänker vid en 
tillsättandeprocess, vilket han och församlingen är mitt uppe i för tillfället:  
 

Det handlar mycket om kallelse, man har hört någonting bra om en person som passar in, man 
ringer upp honom och sen kallar man den personen och man ber honom pröva den här 
kallelsen. /…/ Det är så väldigt mycket inom pingst att det just handlar om relationer, så har 
man många relationer så får man automatiskt också många kallelser. Det finns pastorer som har 
väldigt svårt att komma in i tjänst, bli kallade, för att man kanske inte har relationerna. Det är 
dels huvudorsaken för att inte bli kallad. /…/ Sedan måste man ha kontakter som ger referenser 
och känner en. Annars går det inte! /…/ 

 
Vad som är uppseendeväckande i detta sammanhang är ändå det motstridiga påståendet att 
de båda säger att det främst handlar om en gudomlig kallelse när man får förtroendet att 
leda en församling (de båda är noga med att säga ”leda en församling”, inte ”tjäna en 
församling”), men sedan medger de att personliga, mänskliga kontakter är minst lika 
viktiga för en kandidat. Dessutom kan vissa pastorer och församlingsledningar själva söka 
efter och besluta om vem som skall få en anställning, utan att vare sig menigheten eller 
någon styrelse fått sagt sitt i ärendet. Det handlar således, och bland annat, om en socialt 
legitimerad hierarki (av auktoriteter), och om makt, social makt och om en dominerande 
klass inom det religiösa fältet som, enligt Bourdieu, utövar kontroll över sin egen och 
andras framtid och möjligheter och som vill ha herravälde (hegemoni) inom fältet. Vidare 
är det religiösa fältet, likt andra fält, ”ett nätverk av objektiva relationer (dominans eller 
underkastelse, komplementaritet eller antagonism osv.) mellan olika positioner”, /…/117 En 
55 årig pastor svarar koncist på frågan om vem/vilka i en församling avgör valet av sökande 
till tjänst: ”Om det inte får vara den helige Ande är det fel.” Anmärkningsvärt är också det 
faktum att samtliga informanter, oavsett om det rör sig om pastorer, äldste, ledare eller 
församlingsmedlemmar, säger och tror att det primärt är Gud själv som utser, kallar 
personer och sedan tillsätter tjänster inom pingstförsamlingarna. Församlingsmedlemmarna 
jag intervjuat säger, samt ett äldstepar från två olika församlingar, att de har fullständigt 
förtroende för att det uteslutande är Gud som leder äldstekåren och styrelsen igenom hela 
kallande- och beslutsprocessen. 
 

 

                                                             
117 Bourdieu, 2000:334–335.   
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3.3 Är utbildning avgörande för att en kandidat skall få en tjänst i en 

pingstförsamling och hur ser man på utbildning idag (både akademisk och teologisk)? 
 
Samtliga informanter säger unisont att utbildning (vare sig profan eller teologisk) är inte 
någon som helst garanti för att en sökande skall få en anställning (eller bli kallad) som 
ledare eller pastor inom en pingstförsamling idag. Övervägande delen av informanterna 
säger dock att utbildning är ”bra”, men de preciserar här inte närmare vilken form av 
utbildning de syftar på. En äldre pastor, som passerat de femtio, säger vad han anser om 
utbildning: ”Självklart är all utbildning bra och jag tror den uppskattas, men sedan är ju 
personligheten viktig och erfarenheten.” Däremot kan utbildning i vissa fall underlätta för 
en kandidat och skall ses som en merit, men de flesta av de tillfrågade är eniga om att det är 
ändå kombinationen att en sökande person har talang, är karismatisk, och har någorlunda 
teologisk eller akademisk utbildning med sig innan han/hon får en församlingstjänst. Idag 
är det inte som förut, då pastorer kallades till församlingar efter att i bästa fall ha gått och 
läst några veckor på en bibelskola någonstans i Sverige. Då tittade man mycket på om en 
person var karismatisk och välkänd och hade goda rekommendationer från andra pastorer. 
En pastor i södra Sverige, i Blekinge, ”som leder en församling som inte har en så kallad 
traditionell pingstförsamlingsstruktur”, säger bestämt ”att utbildning är inte det viktigaste, 
oavsett form eller längd, spelar ingen som helst roll när man kallas av Gud och skall vinna 
syndare för Guds rike eller skall leda en församling, betyder ingenting!” Pastorn berättar 
vidare att för 20–30 år sedan fick man anställning endast utifrån de presterade resultaten 
vid en mindre församling när man eventuellt sökte sig vidare till en större pingstförsamling. 
Vidare utvecklar han sin syn på utbildning: 
 

En av församlingens tjänster är lärartjänsten, och den tjänsten är ju inte teologiskt utbildad eller 
kunnig. Det finns ingen korrelation mellan teologisk utbildning och växande församlingar. Det 
är liksom…, det kan man bara slå fast! Utan sedan kan det ju finnas helt andra utbildningar, 
lärare eller ingenjör eller en ettårig bibelskola, vilket vi själva driver här i församlingen. 

 
På frågan om vilken utbildning han själv innehar, säger han: ”Jag är i grunden utbildad 
lärare, svensk utbildning och dessutom utexaminerad teolog, en utbildning från USA” (här 
svarade han inte på var i USA han läst teologi).  
 
Pastorn från Dalarna, som själv har genomgått utbildning på en musikhögskola, uttrycker 
personligen angående akademisk och teologisk utbildning att under Lewi Pethrus ledning 
och tid var det ”nog lite blandade åsikter om utbildning, men att många föredrog gripna och 
smorda predikanter istället för torra och pålästa.” Pastorn själv tror och ser på följande sätt 
på utbildning: ”Tror att mer ’folkliga’ aspekter ligger i förgrunden, men möjligtvis kan man 
känna sig tryggare med en fullblodspingstvän än en akademiker.”  
 
De yngre pastorerna/ledarna, vilket de själva benämner sig som (dem under 45 år), vilka 
har intervjuats, har samtliga givit information om att de till exempel studerat olika kurser 
vid bibelskolor, inom eller utanför Sveriges gränser, och att dessa utbildningar inte brukar 
vara längre än ett år.  Några nämner att de läst teologiska studier via korrespondens, men de 
vill varken specificera var, när eller vad kurserna innehöll eller om de erhöll någon form av 
examensbevis. De yngre informanterna är generellt sett väldigt negativt inställda till PTS-
utbildningen i Uppsala och de skulle inte vilja påbörja några sådana studier, men de tror 
ändå att utbildningen kan vara ”nyttig” för ”den person som dras åt traditionell pingst och 
är liberalt sinnad och fikar efter akademiska poäng samt inte vill ha förnyelse och tillväxt, 
väckelse, i sitt eget liv och i församlingen”, säger en äldste/ledare från en, enligt han själv, 
framgångsrik och förnyad församling i stockholmstrakten, en församling som dessutom har 
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en mängd olika kurser och varierat utbud på sin bibelskola som församlingen och dess 
apostoliska ledare driver framgångsrikt. Men en av informanterna, som uppnått en ålder 
över 80-år och som en aning skiljer sig från övriga ”äldste-pastorers” åsikter om den 
treåriga utbildningen inom PTS, säger i en traditionell intervjusituation: 

 
Ja, personligen så tycker jag ju att det är bra att vi också ger utrymme för den teologiska 
utbildningen. Men vi vet ju också att till och med inom PTS så blir det ju så strikt teologiskt, 
att kommer det en ung brinnande kristen där, som inte är van vid det teologiska klimatet och 
debatten och den kritiska granskningen, så har ju till och med unga människor tyvärr tappat 
tron! Och de har inte klarat av det. Så det finns, det finns både en positiv sida men också en 
baksida, så det gäller ju att det är rätt människor som väljer teologisk utbildning. Men gör man 
det utifrån att man har en kallelse och vill förkovra sig, utveckla sig, så att man skall bli bättre 
bibellärare, bättre församlingsledare, då är man ju en tillgång när man sedan kommer in i 
tjänsten! Jag vet att det finns några sådana enskilda fall, vad gäller teologisk utbildning tyvärr. 
En ganska liberal teologi har de. En sak är ju att ifrågasätta, och det måste vi ju kunna göra, 
men en annan sak är ju så att säga att bli så kritisk att man inte längre tror att bibelordet är 
gudomligt inspirerat, till exempel att inte längre jungfrufödelsen har ägt rum och att man inte 
längre tror på Kristi kraft och uppståndelsen och så vidare. Då är det galet! På PTS ifrågasätter 
man naturligtvis inte detta, den är ju så att säga pingstrelaterad och -förankrad. Men sen kan det 
ju finnas människor som inte är mogna för den granskning som ändå måste finnas i ett 
teologiskt perspektiv. 

 
Beaktansvärt är att de informanter (vilka oftast är äldre informanter som är över 50 år och 
uppåt) som öppet förespråkar och lovordar den treåriga PTS-utbildningen, fast de själva 
inte har genomgått den (endast en av informanterna har studerat vid PTS), inte talar i 
negativa ord om eller förlöjligar de bibelskolor (och de personer som väljer att studera), 
som har kortare utbildningar, vilka existerar på en mängd olika platser runt om i Sverige 
och som bedrivs av olika pingstförsamlingar och andra frikyrkliga samfund. Men de 
kritiserar ändå, och vissa fall öppet ogillar, den formen av teologisk utbildning och 
förkovring i bibelkunskap med mera som bedrivs vid PTS. De anser att den formen av 
utbildning är för flummig, bristfällig och för vetenskaplig och som i värsta fall kan skada 
ens personliga tro. Det handlar ju trots allt om teologiska studier, säger en yngre 
ungdomspastor i en intervju. En 50 årig pastor uttrycker följande om att inte ha haft 
möjligheten att studera vid PTS: ”Själv sörjer jag över att det inte fanns ett sådant utbud av 
utbildningsmöjligheter när jag började som det finns idag.” En kvinnlig styrelseledamot, i 
en medelstor pingstförsamling i västra Sverige, berättar att vid ett långdraget styrelse- och 
äldstemöte, där befintligt och tillfälligt förordnat ledarskap tillsammans granskade ett 
femtontal inkomna tjänsteansökningar till den lediga pastorstjänsten, snabbt och notoriskt 
sorterade bort sökande som inte hade någon tidigare erfarenhet från församlingsledning 
eller -arbete samt de sökande som inte hade några kontakter eller referenter (mer om detta i 
nästa avsnitt) eller hade betydande teologisk utbildning. En sökande, som 
styrelseledamoten fattade intresse för, hade mer än 200 poäng av teologiska studier och 
andra typer av kurser på sin meritlista. ”Han sorterades bort först av alla sökande, men jag 
vet inte varför”, berättar informanten. I det här sammanhanget är det på sin rätta plats att 
återge vad bland annat Nils-Olof Nilsson säger om hur pastorsrollen inom den svenska 
pingströrelsen (i citatet nedan SPM) drastiskt har förändrats på senare tid och vad som 
förväntas av en blivande pastor, vilket jag kommer att vidare dryfta i den avslutande 
diskussionsavsnittet: 
 

/…/ But, even the role of the pastor has changed drastically. People not only look at the pastors 
theological training. He also needs extensive knowledge and training in many other areas. It is 
preferable that he be a good speaker, a smart manager, well-informed on missions, experienced 
in counseling, and more. Today, many Pentecostal churches are self-critical and try to find 
other paradigms for their church structures. The young senior pastors have been raised in a 
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society that moves through a constant flux. They live and act far from the spiritual and 
theological realities that characterized the SPM in its initial stage.118 

 
En kvinnlig äldste från västkusten säger bildligt angående utbildning hos idag verksamma 
pingstledare i Sverige: ”Att jag vill i vår församling varken se eller ha en teologisk 
försjunken och välutbildad Peter Halldorf eller en i munvädret välsmord, ultrakarismatisk 
och talangfull Johannes Amritzer, utan det skall vara någonting mittemellan, inte 
ytterligheter och ensidigheter.” 
 
 

3.4 Spelar sociala nätverk någon roll när någon kandiderar till en utlyst tjänst inom 
pingströrelsen (det vill säga vilket inflytande och betydelse har så kallade sociala 

nätverk [inofficiella] vid tillsättandet av en församlingsföreståndare/ledare)? Är den 
svenska pingströrelsen ett autonomt religiöst fält och kan man kartlägga det? 

 
Genomgående visar analysen av det insamlade materialet tydligt att personliga relationer 
(sociala nätverk) och såväl socialt kapital klart gynnar individer (och grupper av individer) 
som söker olika tjänster inom en pingstförsamling samt att det nästintill är omöjligt, ett 
mirakel måste nästan till, för att få beträda fältet, utan att ha dessa ”rätta” relationer och i 
sin tur deras referenser och rekommendationer. Utanför församlingsarbetet och 
sammanträdesrummen där församlingsstyrelser och äldstekårer tillsammans med anställda 
församlingsledare officiellt träffas för överläggningar och annat kyrkligt arbete, 
förekommer det dessutom, bland ledare och pastorer i olika pingstförsamlingar, parallella 
inofficiella möten och viktiga samtal på såväl golfbanan och på gymmet som vid 
utegrillningen på en klippa i Bohuslän i juli och på den avskilda bröllopsfesten (där man 
kanske endast har inbjudit speciellt utvalda medlemmar av sin egen församling och andra 
liknande samfund). En ungdomspastor bekräftar och säger öppenhjärtligt att han är innerligt 
trött på och skulle helst vilja slippa närvara vid de obligatoriska formella mötena med det 
ekumeniska rådet, som samarbetar kring ekumeniska frågor och strategier i staden som 
hans egen församling, där han själv är verksam i finns. Han finner det mer givande att 
umgås med ett antal andra kristna som tillhör en utbrytargrupp som frigjort sig och planerar 
på att etablera sig, eller rättare sagt återupprätta en ny församling och inta ny obruten mark i 
staden. Dessa informella möten är betydligt mer givande och fruktbärande säger 
ungdomspastorn. Han känner sig missförstådd och motarbetat av sin egen ledning och 
församling, men han vägrar att ge upp sina visioner om att upprätta Guds rike och upprätta 
en ny församling som gör sig fri från pingststämpeln och det demokratiska styret inom 
församlingen och istället bygga en församling på apostolisk grund efter apostlagärningarnas 
exempel. 
 
Beträffande vikten av personliga relationer och kontakter säger en styrelseledamot i en 
församling på västkusten ”att vid en tjänstetillsättning och en urvalsprocess, när man måste 
sålla bort vissa sökande, så väger den sökandes egna kontakter in, men det som verkligen 
avgör om man skall få eller gå är om en eller flera välkända pastorer/ledare (aktörer) ger sitt 
direkta godkännande i form av goda referenser och säger ’amen’ till allt.” Här tydliggörs 
klart vilka agenter, dominerade sådana, som inom fältet som väger tungt, man lyssnar på 
dem och rättar sig oftast efter deras råd. De dominerande inom det religiösa fältet har makt 
att se till att släppa fram, såväl som att utestänga, nya aktörer på fältet. Dessa dominerande i 
”pingströrelsefältet”, som här specifikt behandlas, tillhör alla den så kallade ”traditionella 
pingströrelsen” (som idag ofta besitter viktiga poster som redaktör för kristna tidningar och 

                                                             
118 Nilsson, 2001:362–363. 



 39

bokförlag, konsulter, ledare för olika verksamheter och föreningar samt pingstkyrkliga 
institutioner etc.) och därför befinner de sig låt säga på ena sidan av ett fält (som är 
konservativt och ofta anklagas för att vara liberala i sin bibeltolkning samt att de leder sina 
församlingar efter demokratiska värderingar med mera) och de är i opposition mot den 
andra sidans aktörer, vilka är mer attraherade av andra rörelser (som definitivt inte har sitt 
fundament och begynnelse i den svenska folkrörelsen) och som proklamerar och strävar 
efter förnyelse och bibeltrogenhet och att skaka om den etablerade och stela 
kristendomsformen, som de anser råder inom traditionella led, de vill ha till stånd ett 
återupprättande av den första tidens kristna församling, införa en apostolisk tid och ett 
apostoliskt ledarskap. Teokrati skall ställas mot demokrati. Gud skall själv bestämma över 
församlingen, som skall ledas av en apostel som Gud har utsett. Helt klart ses detta 
agerande som kätteri bland dem som inte spelar på samma planhalva (fälthalva). Det råder 
således, men inte uteslutande och regelmässigt, ortodoxi mot heterodoxi; äldre mot yngre 
inom det autonoma pingströrelsefältet. Detta fält går att analysera, vilket är min intention 
med denna studie, och i och med att det är autonomt är det möjligt att granska. Broady 
definierar ett fälts autonomi på följande sätt och ger oss tumregler på hur vi själva kan 
avgöra hur mycket ett fält är autonomt, vilket jag härmed hävdar att pingströrelsen i Sverige 
idag är (läs in det religiösa fältet i exemplen nedan istället för det litterära fältet): 
 

Det måste vara en värld för sig.   De som deltar i spelet är specialister. De är mer beroende av 
varandra, det vill säga av kolleger och konkurrenter, än av omvärlden. Fältet måste ha sina 
egna regler för inträde, belöningar och straff. Ifall politiker, näringslivsrepresentanter eller 
starka publikgrupper skulle kunna avgöra vem som är en stor författare existerar ingen 
självständigt litterärt fält i Bourdieus mening. /…/ Här tio tumregler som kan vara till ledning 
för att bedöma graden av autonomi. Att ett fält, låt säga det litterära fältet, är autonomt innebär 
att det besitter: 
 
Sin egen specifika art av kapital (det litterära kapitalet är det anseende som vissa genrer, verk, 
författare eller kritiker åtnjuter; detta kapital existerar även i förkroppsligat tillstånd, nämligen i 
form av en författares eller kritikers förmåga att handskas med litteraturens verkningsmedel 
och kännedom om tidigare och aktuella strider inom litteraturens fält). /…/ 
 
Egna slag av inträdeskrav, insatser i selet, vinster (belöningen består främst i att vinna 
erkännande och anseende som författare eller kritiker). 
 
Egna trosföreställningar (som Bourdieu benämner doxa). /…/ 
 
En förmåga att till fältets egen logik översätta teman och diskussioner som importerats från 
omvärlden (såsom när sociala eller politiska frågor transformeras till frågor om litterär stil). 
 
Samt att man inom fältet fäster vikt att skriva fältets egen historia.119 

 
En ungdomspastor, på västkusten, som tröttnat på traditionell pingströrelse säger: ”Utan 
kontakter kan du inte bli anställd som ledare, du måste vara åtminstone känd, helst berömd, 
det går helt enkelt inte annars att få en kallelse eller tjänst.” Den förut nämnde 80-årige 
västkustpastorn säger här bland annat beträffande egna erfarenheter av kontakter och 
relationer och om hans egen så kallade tid av berömmelse och om annat att:  
 

Ja, jag har på något sätt haft kontakter, så att jag har blivit tillfrågad. En enda gång så 
rekommenderade bibelskolan mig till en församling. Men det är enda tillfället, annars har jag 
alltid haft egna kontakter. Och det var lättare förr, för då rörde vi oss mycket med varandra, vi 
åkte runt, besökte församlingarna, vi kallades till bibelveckorna, vi kallades till 
väckelsekampanjer och så vidare olika insatser, så då blev vi kända! Och så upptäckte 

                                                             
119 Gunneriusson, 2002:51–52.  
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församlingarna att här är någon vi skulle ha nytta av i vår församling, och så prövade man om 
man skulle kalla den. Så gick det rekommendationer genom kollegor och varandra, så gick det 
till. Idag känner vi inte varandra så mycket, vi känner inte pastorerna. Idag är det en väldig 
skillnad. Idag är det mycket svårare när vi skall kalla en föreståndare. För det är ju ändå 
församlingens ledning, äldste och styrelse, främst då äldstekåren som skall väcka förslag om 
vem man skulle kunna tänka sig. Och om du tar upp den frågan i en äldstekår idag, och nämner 
några namn, så säger de ’Vem är det? Honom känner inte vi eller vi har ingen aning om vem 
det är’. 

 
Vidare ger den äldre pastorn följande beskrivning av hur man praktiskt agerar utifall en 
sökande eventuellt skulle vara ”okänd” för styrelse och äldstekår: 
 

Är någon sökande okänd då så skaffar man referenser, då kan man ju kolla där han tjänat 
innan, i den församlingen och hur han var där. Man kan sedan kolla med kollegor, man kan 
kolla med vår församlingskonsult, som sitter i Stockholm, vilken samordnar mycket av det här. 
Dit kan pastorer vända sig som antingen är lediga eller som söker folk, och dit kan 
församlingar vända sig som söker pastor eller andra andliga tjänster. För han, 
församlingskonsulten, sitter inne med ett kunskapsmaterial om lediga tjänster, eller till och med 
om eventuellt framtida lediga pastorer! 

 
 

3.5 Hur ser aktiva pastorer, äldste, styrelseledamöter och medlemmar i pingströrelsen 
på ledarskap idag? 

 
Ledarskap i pingströrelsen, såväl som inom andra religioner, innefattar bland annat en form 
av prästerlig verksamhet och profetism, en maktställning som de båda försöker upprätthålla 
och legitimera. Om denna kombination säger Max Weber, vilket påtagligt visar på de olika 
läger inom det religiösa pingströrelseledarskapet (och även bland församlingsanhängarna) 
som parallellt kan existera inom en och samma församling på det religiösa 
pingströrelsefältet. Weber menar att den etiske och exemplariske profeten, som i regel är 
lekman själv och grundar sin maktställning och auktoritet på anhängarna, vilka är lekmän. 
Varje profet nedvärderar prästernas magiska element i deras verksamhet. I och med att 
profeterna avvisar prästernas magi och maktställning, intar profeterna även en skeptisk 
attityd gentemot den huvudsakliga prästerliga verksamheten, en skepsis som tar sig olika 
uttryck. Därför existerar det ständigt spänningar och konfrontationer, som primärt och 
uteslutande handlar om makt, mellan profeterna och prästerna, även bland deras 
lekmannafölje och företrädarna. 120 
 
Vidare kommer nu ett antal informanter att säga sin mening om ledarskap och om hur de 
leder eller skulle vilja leda en församling. Väljer härmed att inledningsvis presentera, de två 
markant diametrala och påtagliga ståndpunkterna (men det finns även en tredje) som man 
benämner ortodoxa och heterodoxa positioner. Börjar med de, enligt mig, aktörers åsikter 
och agerande som intar/har ortodoxa positioner. Kortfattat handlar det om omväxlingar och 
motsättningar mellan positioner som utan uppehåll blir till inom det autonoma, avgränsade 
pingstkyrkliga fältet och som är en del av fältets själva struktur, det vill säga religiösa fältet. 
Det medför synkrona strider emellan ”antagonistiska positioner (dominerande/dominerad, 
konsekrerad/nykomling, ortodox/kättare, gammal/ung osv.).”121 Således är det en kamp om 
struktur och förändring; inre strider och permanent revolution inom fältet. Mer om detta 
kommer nedan.  

                                                             
120 Weber, 1985:51. 
121 Bourdieu, 2000:346. 
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En informant, i 35-årsåldern, som sedan många år är medlem i en pingstförsamling på 
västkusten, säger angående vilken syn han har på ledarskap att han vill att 
församlingsföreståndaren tillsammans med äldstekåren uteslutande skall bestämma över 
församlingens verksamheter, såsom framtidsstrategier vad gäller mission, arbete för 
väckelse, evangelisation och barnverksamhet med mera. Men församlingsmedlemmarna 
skall ändå ha medbestämmande, kunna säga vad de anser och kunna rösta om olika förslag 
och framtidsplaner. Men han har fullt förtroende för ledningen som har all auktoritet och 
makt sanktionerad från Gud. Pastor, 38 år, från Dalarna om sin syn på ledarskap: ”Tror att 
de fem tjänstegåvorna behövs, och att föreståndaren bör kunna slå an tonen för ett kollektiv 
och inte vara alltför upptagen av detaljer och individuella aspekter.” På frågan om hur han 
vill leda eller leder sin församling i Dalarna säger han:  
 

Genom lyhördhet vertikalt och horisontellt. Jag vill frigöra så många som möjligt i deras 
uppgift och begåvning. 

 
60-årig Informant från Stockholm, som tidigare varit pastor (men inte föreståndare) på 
många olika platser i Sverige, skriver utlämnade och ingående om sin ledarskapssyn på 
följande sätt: 

 
Min ledarsyn ligger i skärningspunkten mellan teokrati och demokrati. En ledning ska handla 
demokratiskt, dvs församlingen ska ha stadgar där val och andra beslut sker demokratiskt. 
Däremot tror jag på den linje som gällt i pingströrelsen under alla år, dvs att Gud leder genom 
människor. Församlingen bör alltså i bön och samtal förbereda val av ledare, styrelse etc så att 
man är säker på att det är människor som vill leda efter församlingens policy och efter den 
teologi församlingen har. Det har också visat sig att de allra flesta ledare har gått in i uppgiften 
med målsättningen att lyssna till andra och att - om olika åsikter uppstår - avgöra frågorna 
demokratiskt. I de fall ledarna ’tagit saken i egna händer’ och fattat icke förankrade beslut med 
motiveringen att de fått en speciell uppenbarelse eller insikt, har i allmänhet så småningom 
hamnat på kollisionskurs med församlingen och fått lämna sina ledaruppgifter. 

 
Om hur han skulle vilja leda en församling, eller ledde en, skriver han att: 
 

Jag har inte varit föreståndare, dock suttit i äldstekollegium och styrelse. Jag skulle leda efter 
förankringsprincipen. Den kurs jag skulle vilja ha, skulle jag förankra hos den övriga ledningen 
och därefter bland medlemmarna. Större beslut skulle alltid föregås av någon form av samråd - 
antingen i hela församlingen eller i de delar som är direkt berörda. Min uppfattning är att det 
sällan finns motsättningar om målet, däremot kan vägen dit bli föremål för olika åsikter, 
speciellt om man inte noggrant talar om både sina drivkrafter och hur man i praktiken vill 
komma till målet. Det visar sig vid sådana förankringar oftast att de flesta har samma idéer, 
men uttrycker sig olika. Samtal gör att man förstår varandra och det är därefter inte så svårt att 
enas också i deklarationer, policy eller dyl.  

 
Avslutningsvis uttrycker han kommande angående hur man kan se eller känna att någon är 
lämpad till ledarskap/tjänst inom en pingstförsamling: 
 

Men [sic!] ’känner’ inte så mycket. Man ser och hör. Ledarskap är inte någon mystisk och dold 
egenskap som måste lockas fram. Ofta ser man mycket tidigt vilka som är ledare. Redan i den 
söndagsskola jag leder kan jag se vilka som kommer att vara ledare bland ungdomarna om tio 
år och förmodligen också i församlingen om tjugo. Den som får människor med sig är ledare. 
’Man blir inte utsedd till ledare, man är det’, brukar managementkonsulterna säga. I en 
församling ska man hitta de ledare som tillsammans med sitt ledarskap har rätta kvalifikationer 
i övrigt (teologi, "nådegåvor" etc) och hjälpa dem vidare i sitt ledarskap. ’Av frukten känner 
man trädet’ är en annan vis vers. Den som är en bra ledare lämnar gott resultat efter sig. Ledare 
är alltså den som människor lyssnar till och följer. En kristen ledare är den som i 
överensstämmelse med församlingens linje har denna auktoritet. 

 



 42

Pastor som fyllt 80 år, före detta församlingsföreståndare, idag verksam i Halland säger sig 
vara för ett lokalt ledarskap och för fria församlingar. Det skall enligt honom vara ett 
kollektivt ledarskap, vilket innefattar en äldstekår (men han nämner här inte styrelsen) som 
tillsammans med en föreståndare, som även kan vara en förkunnare leder och fördelar. Han 
anser vidare att pingströrelsen självklart behöver såväl nationella som internationella ledare, 
då ledare som håller samman och värnar om samt förverkligar diverse verksamheter inom 
rörelsen. Pastorn vill fungera ”som herde, föredöme och leda hjorden till vatten och gröna 
ängar det vill säga in i Guds ord, med en helige ande som hjälpare.” Avslutningsvis säger 
han att ”en ledare upptäcks utifrån sina gåvor och den tjänst man redan utför.” En före detta 
66-årig rektor på en av pingströrelsens folkhögskolor, som idag är äldste i en församling i 
Skåne menar att en ledare måste till fullo förstå, och praktisera, när Jesus säger till Petrus, 
sin lärjunge, att om han, Petrus, inte låter mig, Jesus, tvätta dina fötter, så har du ingen del i 
mig, säger mästaren till sin lärjunge. Det gäller att tjäna i en församling, inte främst leda, 
utan att tjäna. ”Dessa ord av Jesus har inte de yngre, som idag vill bli eller rättare sagt ta sig 
rätten att vara så kallade apostlar, de vill endast leda en församling, du hör dem aldrig säga 
ordet ’tjäna’, de säger bara ’leda, leda, leda’.” Av informanternas svar uppmärksammar jag 
tydligt i studien att de som förespråkar och är aktiva inom mer karismatiska och apostoliska 
församlingar och nätverk hellre använder orden ledare och styrelse samt 
församlingsmedarbetare (vilka är utsedda av ledaren för församlingen) när de talar om 
ledarskap och församlingstjänster inom församlingen. Beträffande detta redogör Annica 
Björk i sin undersökning att församlingen Karisma Center i Stockholm har alltigenom tagit 
bort namnet äldste och talar istället och hellre om ledare.122 Karisma Center har inte heller 
enligt Björk, likt de karismatiska församlingsledare med församlingar som jag undersökt, 
inte församlingsmötet som högsta beslutande organ, vilket de så kallade traditionell 
församlingarna uteslutande har.123 På andra sidan, det vill säga de som av de karismatiska 
benämns traditionella pingstvänner, uttalar uteslutande orden församlingstjänare, pastor, 
äldstekår och församlingsföreståndare. Dessutom anser äldstemannen från Skåne att de nya 
apostlarna totalt missförstår begreppen demokrati, teokrati, ledarskap och tjänstegåvor, 
apostel, församlingsföreståndare, äldstekår, och församlingsmöten med mera. ”De har fått 
allting om bakfoten, och de tolkar bibeln grundlöst och rycker ut bibelord ur kontexten och 
de vill totalt vända upp och ner på det som är etablerat och som bygger på pingstväckelsen 
här i Sverige men även i andra länder runt om i världen” säger han en aning irriterat. Av 
samme informant fick jag vetskapen om att det existerar ett apostoliskt nätverk i Sverige, 
vilka regelbundet har stora och välbesökta sammankomster i en pingstförsamling utanför 
Stockholm, dit apostlar från olika kyrkor och fria samfund samlas för att ha strategiska och 
uppbyggande dialoger med varandra. ”Denna församling är inte en så kallad traditionell 
pingstförsamling, utan de strävar efter förnyelse, eller vad de nu brukar hävda.” Härefter 
kommer presentationen av kättarna, som Bourdieu benämner dem, som har sina positioner 
och dispositioner och som förespråkar heterodoxa åsikter inom det religiösa fältet. 
 
Efter denna intervju var jag definitivt nödgad att kontakta någon i stockholmsförsamlingen, 
där man förespråkar ett apostoliskt ledarskap. Jag fick telefonkontakt med en pastor som sa 
att han inte hade tid för mig, men att en annan ledare skulle kunna tänka sig medverka i 
studien. Via telefonintervju berättar ledaren ”att de tror på och praktiserar ett apostoliskt 
ledarskap i församlingen, och att den nuvarande pastorn fått ledarskapstjänsten för att han 
bland annat gått en utbildning i USA, som inte speciellt många pingstpastorer i Sverige har 
gått eller gå om de tillhör en traditionell församling.” Han fortsätter med att förklara att de 
närmast skall ses som en trosförsamling än en pingstförsamling. De besöker hellre Livets 
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Ords Europakonferens varje sensommar, än åker till pingst Lapplandsveckan eller till den 
årliga Nyhemsveckan. Vidare så har vi endast en äldstekår, som är en form av styrelse på 
samma gång. Det är bara män som sitter i styrelsen. Det är också bara män som var 
apostlar, vilket Bibeln tydligt visar. Kvinnor kan visst leda, men då inte en församling, för 
det är ingen kvinna i skriften som gjort det. ”Visst det finns kvinnor som bibelns Deborah 
och andra, men de ledde ju inte en församling eller var en äldste, sedan hade vi ju Kathryn 
Kuhlman, men inte heller hon ledde en församling, men kvinnor kan vara medarbetare, 
såsom administrativa uppgifter i församlingen och på vår bibelskola, caféverksamheten, till 
exempel inom barn och ungdomsverksamheten och så vidare.” Annica Björks undersökning 
visar på att de flesta pingstförsamlingar idag ändå strävar efter att få in fler kvinnor på 
ledande poster inom församlingarna, det för att vitalisera och förändra i organisationen och 
strukturen.124 Gunilla Nyberg Oskarsson säger i sin uppsats angående kvinnliga förkunnare 
inom pingströrelsen, som enligt anförda och selektivt utvalda bibeltexter inte tillåts vara 
ledare eller äldste men som endast accepterats som förkunnare, att: ”Även om man skulle 
följa åsikten att äldstefunktionen – och undervisandet? – är förbehållet män, är det svårt att 
utifrån då anförda texter förstå hur så mycket annat kunde tas ifrån kvinnliga förkunnare, 
här förefaller ett visst mått av makt- och positionstänkande ibland ha smugit sig in.”125 En 
35-årig ungdomspastor på västkusten säger i en telefonintervju: 
 

Lewi Pethrus sa en gång, men jag vet inte var, ’en församling är främst, varken mer eller 
mindre än sitt ledarskap’, och det stämmer till punkt och pricka, tycker jag. Det är bara jobbigt 
och tidsödande med att ha en äldstekår och en styrelse i en församling när man istället kan ha 
en apostel som ensam leder och fördelar uppgifter till personer som är lämpliga och har 
speciella gåvor. Äldste och styrelse bara bromsar upp verksamheten. En stoppkloss. Tror inte 
på en demokratiskt ledd församling. Teokrati och ett apostoliskt ledarskap är en bra väg. Men 
jag tror istället mer på den så kallade ’den tredje vägen’. Den har i Sverige utvecklats av en 
pastor, tillika apostel, som är verksam i en församling i Blekinge. Han har skrivit en bra bok i 
ämnet. Jag läste den och blev, låt säga, en anhängare av den tredje vägen. Det är fler än jag 
som är med i den riktningen. Det finns traditionell pingst med ett folkligt demokratiskt styre 
och sedan en riktning, väg, som har ett rent och skärt apostoliskt ledarskap och struktur, och till 
sist finns en tredje väg i samanhanget.  

 
Jag kontaktade därefter den 47-åriga aposteln och tillika pastorn i Blekinge, som 
medverkade i en telefonintervju, och som, utan kostnad, sände mig ett exemplar av sin bok 
Den tredje vägen – En bok om vision och ledarskap för en ny tid (2002). Han framförde att 
han omöjligt kunde besvara frågan om vilken ledarskapssyn han hade via en 
telefonintervju, ”jag har ju skrivit en hel bok om det”, responderade han. I kapitel 1, Ledare 

för en ny tid, står följande som kanske sammanfattar vad författaren egentligen menar och 
utgår ifrån i sin undervisning om den så kallade tredje vägens ledarskap: 

 
All auktoritet utgår från Gud, som är auktoriteten, den Allsmäktige. All form av ledarskap har 
sitt egentliga ursprung i honom. När Abraham ödmjukade sig under denna allsmäktiga 
auktoritet blev han själv en auktoritet. När den kristna församlingen på samma sätt ödmjukar 
sig under Gud den Allsmäktige blir det omöjliga möjligt. När den kristna församlingens ledare 
på samma sätt ödmjukar sig blir de vad de är kallade att vara. Nyckeln är att söka auktoriteten 
där den finns, hos Gud. Vägen dit, för att få del av den, är genialt förkrossande för alla med 
ledaregenskaper. Den går igenom ödmjukhetens smala port.126 

                                                             
124 Björk, 1999:17. 
125 Nyberg Oskarsson, 1998:9. Gunilla Nyberg Oskarsson konstaterar också i inledningsavsnittet att 
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summariskt följande forskare och deras arbeten: Feldt-Johansson, 1979. Brandin, 1979. Ljunghag, 1995. 
Samuelsson, 1997. Thordsson, 1983. 
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En ungdomspastor, som medger att han är anhängare till den tredje vägens ledarskap, vilket 
enligt honom är den väg som Jesus gick, säger att: ”Idag är det inte längre en debatt eller ett 
samtal om en ny vision och ett nytt ledarskap, och det har inte heller klingat av, utan 
människor som står för denna form av ledarskap och vill ha förnyelse går själva in och så 
att säga planterar församlingar och praktiserar det, det vill säga lever i det.” Om den väg 
som Jesus gick, och som idag är mönsterbilden och vägledande för hur ett fungerande 
ledarskap inom en församling bör se ut, uttrycker ungdomspastorn följande tankar och 
åsikter: 
 

Det finns den apostoliska vägen och sedan den demokratiska vägen och därefter idag den tredje 
vägen som Jesus gick, och han var ibland mycket auktoritär samtidigt som han ibland var 
väldigt, väldigt skall man säga ’folklig’. Och tittar man på Jesu ledarskap så ser man att han 
levde utifrån situationen. Jag menar när han satt med fariséerna då var det inte nådigt, men när 
han sedan satt med de behövande, då var det en helt annan ton! Och det är den…, det är det 
som är min dröm att man som ledare kan vara så fri så att man kan känna att situationen får 
bestämma, avgöra vilket ledarskap som skall få råda i den här speciella situationen vi har i 
församlingen. Och ibland kan det krävas att man kliver fram och säger ’Det här har Gud sagt, 
och i andra sammanhang kan man sätta sig ner med församlingen och rådgöra. Det är den 
ledarskapsmodellen jag tror på och det är den tredje vägen. Det finns alltså en tredje väg när 
det gäller ledarskap. Vi har haft boken och gått igenom den i ledarskapet i församlingen. Vi 
kan inte tillsammans sitta i en ring och tända små ljus, utan situationen måste bestämma 
ledarskapet. Om man tänker på den första kristna församlingen och Petrus då, som var väldigt, 
vad skall man säga…, öppen för samtal och diskussion och så, men också tvivel och allt 
möjligt, gick kraftfullt emot äkta paret Ananias och Safira i den första församlingen så att de 
föll döda ner. Och jag tror att om man skall vara ledare så får men inte heller vara rädd för att 
sätta sig ned och verkligen analysera en situation och ställa frågor till församlingen. Samtidigt 
skall man inte vara rädd för att ta emot det som Gud har gett en och som han har sagt. Du är en 
andlig ledare från Gud, och då kan du ju inte som ledare lyssna till folket, och se vad de först 
och främst vill och tycker. Men däremot kan det vara viktigt för en ledare att lära känna folket 
så att man kan förmedla Guds tanke på ett rätt sätt. Man får inte fastna i det apostoliska eller 
det gamla ledarskapet, utan låta den tredje vägen, som Jesus gick, avgöra varje situation. 

 
Det som är särskilt fascinerande med ovanstående informantsvar, från de ortodoxa och 
heterodoxa aktörerna, är i själva verket inte deras befintliga egenskaper eller de egenskaper 
som de säger sig skulle vilja ha i sitt ledarskap. Utan det är snarare deras maktanspråk och 
relationer som är än mer anmärkningsvärda och intressanta. Hur dem, som Bourdieu säger, 
förhåller sig till varandra? Hur förhåller sig pastorerna, ledarna, äldste, ungdomspastorer, 
styrelse och medlemmar sig gentemot varandra i en församling och på vilket sätt sker 
interaktionen och relationerna? Det är, precis som Bourdieu presenterat i sina artiklar från 
1971 om det religiösa fältets uppkomst och genes samt det parisiska biskopsfältet, ett 
religiöst autonomt fält (vilka återfinns i litteraturförteckningen och som tidigare kortfattat 
presenterats i teoridelen), ett strukturerat fält bestående av objektiva relationer mellan 
aktörernas positioner som de intar. Det är här tydligt märkbart hur de yngre pastorerna 
försöker undslippa att vara dominerade av de äldre pastorerna som dominerar på fältet, och 
om hur de intar olika positioner i trosfrågor och i praktiskt ledarskap, men att de har 
pågående interaktion mellan varandra och de har en gemensam tro, men de vill båda 
dominera fältet genom att påvisa andra, anhängarna, om att de har rätt tro och tolkar Bibeln 
på rätt sätt. Alla aktörerna (präster, profeter, magiker, som Weber skissat upp och 
analyserat) inom det religiösa fältet hävdar allvarligt att de har auktoritet och ”religiöst 
kapital” (bland annat i form av andlig, personlig ledning och utkorelse från Gud själv eller 
från kollegor på samma sida i fältet, som proklamerar och uppmuntrar varandra, ger 
religiösa titlar som smord, utvald, karismatisk, att man intar dominerande positioner och 
upprättar auktoritetshierarkier) som de (som dominerar på bägge sidorna) överlåter och 
emottager sinsemellan och de har främst förtrolig förbindelse med de närmaste, vilka har 
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samma dispositioner, men dessutom med den andra sidans antagonistiska aktörer. Båda 
sidor omger sig med lekmän, vilka är mottagliga till vardera sidans, specifika, religiösa 
budskap. Det religiösa budskapet är fördolt för lekmännen, och för att förstå och bli frälsta 
måste de få hjälp från de som har erkännande och auktorisation att undervisa och predika 
(religiöst kapital som kommer till uttryck på bland annat de båda sidornas konferenser och 
årliga möten såsom Nyhemsveckan och Europakonferensen) och på så sätt leda hjorden på 
rätt väg. Det symboliska religiösa kapitalet transformerar och genererar i sin tur nytt kapital 
(som ackumuleras), och på så sätt transformeras symboliskt kapital även till ekonomiskt 
kapital, då i form av till exempel försäljning av religiös litteratur (som en författare på 
pingstfältet skrivit, ett religiöst bokförlag publicerar det, kristna litteraturkritiker och andra 
auktoriteter recenserar och kritiserar därefter utgivandet, litteraturen säljs, köparna och 
läsarna är flest bland anhängarna på fältet). Här behöver det inte vara böcker som ges ut, 
utan det kan röra sig om DVD-produktion och försäljning, TV-produktion, 
väckelsekampanjer, ledarskapsträffar etc.) Prästerna på fältet, oavsett läger, heterodox eller 
ortodox, gammal eller ung, får automatiskt mer makt över anhängarna och den ömsesidiga 
kampen fortgår inom fältet utan uppehåll eller avmattning. Det religiösa fältets interna 
struktur vidmakthålls och reproduceras. Makten att utöva religiös makt över anhängarna 
legitimeras av samtliga informanter och är enligt spelets regler berättigat. 
 

 /…/ till exempel den position som motsvaras av en genre som romanen eller en underkategori 
som den mondäna romanen eller, ur en annan synvinkel, den position som anges av en tidskrift, 
en salong eller ett kotteri, i egenskap av samlingsplats för en viss grupp av producenter. Varje 
position definieras objektivt genom sin objektiva relation till andra positioner eller, med andra 
ord, genom det system av relevanta, det vill säga dynamiska, egenskaper, genom vilka man kan 
placera den i förhållande till alla andra positioner inom strukturen för den globala 
distributionen av egenskaper.127 
 

Ovanstående citat av Bourdieu kan utan svårigheter även appliceras på ledarskapet och 
ledarsynen inom den svenska pingströrelsen idag. Det rör sig om olika positioner, inom 
rörelsen, som anges av bland annat rörelsens ledare och medlemmar, vissa är givetvis mer 
aktiva aktörer än andra på att producera inom sin position, men det rör sig om 
samlingsplatser och kotterier som står i objektiv relation till andra positioner inom den 
religiösa strukturen som distribuerar färdiga ledarskapsegenskaper och ledarskapskoncept, 
som proklameras vara av Gud instiftade och inspirerade. För övrigt så uttrycker flertalet av 
informanterna att ledarskap inom pingströrelsen har förändrats och anpassats till de rådande 
ledarskapsstilar och -koncept som existerar i det övriga profana samhället. 
 
 

4 Slutdiskussion 

 
Vill inleda slutdiskussionen med att sammanfattningsvis konstatera att inom den svenska 
pingströrelsen bedrivs det, exakt som Bourdieus fältteori förklarar, en kontinuerlig strid och 
en ömsesidig (omedveten) kamp om att dominera fältet (antingen genom att reproducera 
och bevara eller förnya och ändra), vilket givetvis även innefattar agerandet och synen på 
vem som skall kallas/tilldelas en tjänst vid en sökandeprocess. Striden om dominans 
speglar, och bestäms, bland annat av vilken/a attityder, habitus och dispositioner (som är ett 
direkt resultat av ens habitus), vid till exempel en äldstekårs överläggning om vem av flera 
sökande som skall erhålla den utlysta tjänsten. Vissa i en församlings äldstekår, vilken inte 
är homogen, har således och i många fall (sympati med) socialt kapital och sociala nätverk i 
olika ”pingströrelseläger”, men de har ändock ett officiellt uttalat och gemensamt mål, tro 
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och en Gud som auktoritär och slutgiltig ledare för hela församlingen och rörelsen. Men 
samtidigt accepterar både ledare och medlemmar att det finns olika så kallade strömningar, 
och även olika ledarskapsstilar och församlingskoncept, inom pingströrelsen. Man kan 
därmed inom det religiösa pingströrelsefältet tydligt urskilja att det finns två fält (som har 
sina hierarkier och maktrelationer) inom fältet, placerade på varsin sida, den ena ses av den 
andra som traditionell och bevarande och den andra uppfattas som utmanande och 
okonventionell samt förnyande.   
 
En markant skillnad mot tidigare pingsthistoria är att man idag har en centralt arbetande 
församlingskonsult som bland annat vägleder, ger referenser och förmedlar sökande och 
församlingstjänster inom landet. Här anser jag att det tagit formen av en redan känd 
företeelse som vanligtvis praktiseras inom såväl den privata som offentliga sektorn, det vill 
säga ”headhunting”. Församlingarna och aktiva pastorer har idag visst ett personligt 
kontaktnät, men man kände till varandra betydlig mer och djupgående tidigare, och 
därigenom skedde uteslutande kallelse, sökande och tillsättande. Idag existerar det ett 
kontaktnät som till sin karaktär många gånger är större än tidigare, men då ytligare och 
fragmentariskt på grund av att det idag existerar fler aktiva församlingsledare i Sverige. En 
företeelse som är av definitiv vikt för att en sökande idag skall få en tjänst, är att det finns 
personer som kan ge referenser och att den sökande själv har ett kontaktnät som kan bereda 
honom/henne en möjlighet till att bli tillsatt i en församling. Kontakter är således ett måste, 
men det är ändå avslutningsvis och slutgiltigt som äldstekår tillsammans/eller med 
församlingsstyrelse och församling som avgör vem som skall kallas. Detta oberoende av 
om det rör sig om en så kallad traditionell eller karismatisk pingstförsamling. Men om en 
pingstförsamling har pågående, och långtgående och tärande, meningsskiljaktigheter eller 
om interna stridigheter förekommer om varför den eller den kandidaten skall kallas eller 
inte kallas, då kan församlingsledningen gå in och egenmäktigt besluta om vem som skall 
tillsättas. För övrigt är det, enligt informanterna, Gud som är högsta instansen som först 
utser och kallar en blivande församlingspastor/-ledare och som därefter styr urvalet och 
tillsättandet. Men personliga kontakter och referenser är även ett absolut och ofrånkomligt 
måste i denna process. Allt detta ovanstående anser jag pekar tydligt på att den svenska 
pingströrelsen har de senaste 15–20 åren i stort, medvetet eller omedvetet, adapterat och 
ackumulerat det övriga samhällets strukturer, utanför pingstförsamlingarna, och hur det 
fungerar vid sökande- och tillsättandeprocesser. Världen utanför, den profana, har i detta 
avseende trängt sig på, sökt upp församlingarna och dess folk, eller så har församlingarna 
och dess menighet sökt upp och öppnat sig för världen? Dessutom släpps ingen ”obehörig” 
in på pingströrelsefältet (oavsett om personen i fråga själv anser och känner sig kallad till 
tjänst och har utbildning) utan att vederbörande är känd, har personliga kontakter som ger 
godkända referenser, är karismatisk lagd samt har församlingserfarenheter. Här är det 
markant att det skett en förändring inom pingströrelsen mot tidigare. Idag är det, som 
framkommit ovan, en mer en logisk och allmänt beprövad sökande- och tillsättandeprocess 
som förehas inom rörelsen, medan tidigare sågs och uppfattades processen, främst av 
församlingsmedlemmarna, som uteslutande Gudomlig och en aning mystisk i sin 
utformning och praxis. Frågan är om och hur församlingsmedlemmar inom den svenska 
pingströrelsen idag uppfattar, och själva definierar, kallande- och tillsättandeprocessen? 
Sociala nätverk (och även habitus och symboliskt kapital) spelar här en stor och tydligt 
avgörande roll i detta sammanhang. Sociala nätverk och socialt kapital är uteslutet 
avgörande, och konkurrerar ut både en persons talang, karisma och utbildning vid en 
tillsättandeprocess. Religiösa och andliga titlar och verksamhetsområden såsom profet, 
apostel, smord och utvald församlingsföreståndare, församlingsgrundare och -utvecklare 
och helandeevangelist och företagsledare är något av det symboliska kapital som är 
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betydande och existerande inom fältet och som fältets aktörer ser upp till och eftersträvar 
samt reproducerar. Sociala nätverk inom pingströrelsen (vilka ofta är ”okristligt” 
exkluderande och exklusiva) upprättas och upprätthålls (samt legitimeras) bland annat via 
årliga och officiella konferenser, ledarskapsseminarier, lokala och regionala bönedagar och 
pastorsträffar, samt vid inofficiella verksamheter såsom sport- och fritidsaktiviteter, vid fest 
och högtidsarrangemang, privata företagsinbjudningar och demonstrationsförevisanden och 
vid andra mer implicita, men planerade, möten och träffar i både hem, arbetsplats och inom 
pingströrelsens mark/fält.  
 
Beträffande utbildningsfrågan inom den svenska pingströrelsen, det vill säga bland de 
informanter jag intervjuat finns det åtminstone två dominerande läger som anser att 
teologisk utbildning, likt PTS, är att föredra och är nyttig amt att efterfrågan om en 
teologisk utbildning inom pingströrelsen kommer att öka, medan den andra sidan anser att 
det kort och gott räcker med mer eller mindre ingående bibelskole- och 
ledarskapsutbildningar, vilka de ofta leder och bedriver i egen regi inom olika lokala 
församlingar. Angående detta tror jag emellertid att, precis som Alf Lindberg 
framåtblickande säger i sin slutsats (Förkunnarna och deras utbildning, från 1991) att: 
”Den kraftiga utbyggnad av utbildningsverksamheten inom PR som skett under främst 
1970-talet men även under 1980-talet kommer av allt att döma att konsolideras och byggas 
ut även under det kommande årtiondet.”128 
 
Frågan är till sist: Kan man med utgångspunkt från Pierre Bourdieus forskningsverktyg fält, 
habitus och kapital och utifrån förklaringsmodellen sociala nätverk (informella relationer) 
förklara hur och varför människor inom det pingströrelsereligiösa fältet kallas till 
församlingstjänst och hur de tillsätts, vidare vilka som avgör urvalet av kandidater och hur 
man ser på utbildning. Går det att utforska vilken betydelse sociala nätverk utgör vid en 
tjänsteansökan och hur ser man på ledarskap inom pingströrelsen idag? Svaret på den 
frågan är ett tveklöst ja, vilket jag ovan har exemplifierat och diskuterat utifrån mitt 
empiriska material. Pingströrelsen är, enligt mig, absolut ett kulturellt fält. Inom det 
kulturella fältet ingår, likt litteratur, konst, vetenskap, musik, pedagogik, även religion. 
Således är pingströrelsen ett religiöst och strukturerat fält. Det är vidare ett autonomt 
religiöst fält. Det ingår dock som ett autonomt låt säga delfält i ett mycket större religiöst 
fält. Med det menar jag att tillsammans i det stora (makt-) fältet finns andra kyrkor, 
institutioner, samfund och fria församlingar, men att pingströrelsen är i sig själva, som 
rörelse, ett internt (autonomt) maktfält som har en position inom det religiösa fältet. Genom 
att analysera pingströrelsen utveckling genom historien och att undersöka dess interna 
struktur kan man tämligen enkelt fastslå detta, anser jag. En rymlig förklaring av begreppet 
fält är här på sin plats för att konklusivt sammanfatta och förklara att den svenska 
pingströrelsen är, enligt Bourdieus förklaringsmodell, ett konkurrensfält. Ett fält är 
koncentrerat, som tidigare sagts, ett system (organisation) av objektiva relationer mellan 
positioner.   
 
Inom det autonoma pingströrelsefältet finns det vidare deltagare, med andra ord agenter, 
som själva inte är autonoma, utan är beroende av varandra (såväl av kollegor som 

                                                             
128 Lindberg, 1991:297. Vidare: ”Insikten om att rörelsens utbildningsinstitutioner kan komma att spela en än 
viktigare roll i framtiden, har kommit till uttryck bland ledande företrädare inom PR. Som ett exempel kan vi 
välja Filadelfiaförsamlingens i Stockholm föreståndare, pastor Ove Lindeskär. ’Vi ska formulera nu hur vi skall 
ha det om tio år när det gäller ideologin inom pingstväckelsen. I det arbetet har våra skolor en nyckelroll’. /…/ 
Det är genom skolorna vi har en möjlighet att fostra fram en generation som är ideologiskt medveten… I den 
uppgiften har pingstskolorna en nyckelroll. Inte minst med tanke på att de ett- eller tvååriga bibelskolorna har 
tagit över de korta bibelskolornas uppgift som ’predikantförmedlare’.” 
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konkurrenter inom fältet), men de innehar olika former av symboliskt kapital (tillgångar, 
resurser, värden) och de innehar även kulturellt kapital (det vill säga ett 
dominansförhållande i form av titlar, examina, lagar, paragrafer och skriftliga dokument). 
Agenterna inom pingströrelsefältet är experter och innehar olika grad av symboliskt kapital 
såsom olika pastorsutbildningar, församlingstitlar och -ämbeten, utnämningar och ibland 
utgörs det även av positiva och upplyftande rykten om en person som herde, bibellärare, 
evangelist eller profet. Begreppet symboliskt kapital inom pingströrelsen, likt inom andra 
fält, kan sammanfattas och förstås följande: Symboliskt kapital är det som av sociala 

grupper igenkännes som värdefullt och tillkännes värde.129 Förutom ovannämnda 
kapitalarter finns det givetvis religiöst kapital (till exempel en religiös uppväxt; 
inflytelserika och berömda religiösa släktingar/familj, auktorisation att predika) och socialt 

kapital (kan vara förbindelser under barndomstiden, medlemskap i informella nätverk och 
sällskap, föreningar och relationer till uppsatta personer inom statliga verk och 
institutioner) inom den svenska pingströrelsen.  
 
Det pågår en reglerad och ”accepterad” strid inom pingströrelsefältet, och de som strider är 
agenterna (i denna studie har de bestått av blivande och aktiva pastorer, församlingsledare, 
äldste, medlemmar etc.) som alla har speciella (individuella eller kollektiva) intressen att 
bevaka, bevara och reproducera samt att de genom sina dispositioner försöker dominera 
inom fältet, för att om möjligt vinna anseende och respekt. Summariskt säger Bourdieu med 
egna ord om denna kamp: ”Agents, with their systems of dispositions, their respective 
competence, their capital, their interests, confront one another within the space of a game, 
the field, in a struggle to impose recognition of a form of cognition (an object and a 
method), thereby helping to conserve or transform the field forces.”130 När en kandidat 
söker en tjänst i en pingstkyrka idag så vill han, förhoppningsvis, bli antagen och beträda 
fältet, och han innehar en viss form av habitus som kan vara avgörande för om han får eller 
inte får tjänsten, beroende på om hans habitus överensstämmer med vad de i 
styrelsen/äldstekåren förväntar sig av honom. Förutom detta så granskar de den sökandes 
symboliska och kulturella kapital, vilka avslöjar den sökandes inställning och var i fältet 
han passar in eller inte passar in. Nu är ju inte alla i en styrelse/äldstekår stöpta i samma 
form, utan de har kanske alla mer eller mindre kapital, som de själva anser vara mer värt än 
andras. Emellertid, de strider och bevakar, bevarar samt vill helst reproducera det som de 
står och tror på, och hoppas på att kandidaten accepterar och fogar sig på fältet. Dock, trots 
stridigheterna, som är väl värda att utstå, har man inom pingstfältet allmänna övertygelser 
och en gemensam tro. De allmänna övertygelserna och den gemensamma tron är inom 
fältet, enligt Bourdieu, doxa. I denna undersökning vill både traditionella pingstvänner som, 
låt oss säga, mer nydanande trosbröder visst hålla sig kvar till den gemensamma doxan 
(pingstväckelsen, missionen, uppdraget etc.), men de ortodoxa (äldre, men inte uteslutande, 
regelmässigt alla äldre) ”vill bevara status quo, likaväl som de heterodoxa som vill 
åstadkomma en nyordning, alla har de ett gemensamt intresse av att spelet skall kunna 
fortsätta.”131 Vissa, de heterodoxa, säger att de vill förnya och utveckla församlingarna 
genom att auktoritärt leda och fördela makten till andra inom församlingen som de känner 
och har relation med samt anser vara smorda och kompetenta för den av Gud föreskrivna 
uppgiften/verksamheten. Här vill/önskar, de heterodoxa som medverkat i studien, antingen 
ett apostoliskt ledarskap eller den tredje vägens ledarskap (teokratiskt styre istället för ett 
demokratiskt). De ortodoxa vill ha kvar, vill bevara samt reproducerar det väl beprövade 
och befintliga (trots att det finns de som mer eller mindre vill ha samverkan och en 
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130 Bourdieu, 2004 [2001]:62.  
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utveckling) pingströrelsen som parallellt bygger på både en form av demokratisk 
folkrörelse och Guds ledning.  
 
Emellertid förekommer det, enligt min slutsats, inom pingströrelsefältet inte enbart två 
diametralt motsatta sidor beträffande ledarskap, utan även angående de andliga 

befattningarna/tjänsterna och beträffande samarbete (i viss mån också ekumeniskt 
samarbete) med eller rådande autonomi gentemot andra pingstförsamlingar.  
 
Jag menar att det förs en livlig, intern, diskussion och kamp i vissa församlingar och bland 
vissa av rörelsens auktoriteter (och bland så kallade ”avhoppare”, både ledare som 
medlemmar, vilka på grund av missnöje lämnat en pingstförsamling och i många fall 
anslutit sig kring en missnöjd ledare som vill så att säga ”starta eget”, det vill säga bilda en 
ny församling kring sin egen person, sin karisma, och omkring sin framtidsvision). Det 
handlar därför inte längre och endast om de traditionella ledar-titlarna 
församlingsföreståndare, pastor eller ungdomspastor inom svenska pingstförsamlingarna 
när man pratar om personligt ledarskap (borträknat äldstekåren och styrelsen om sådana 
existerar), utan idag talar man dessutom om, förutom de ovan nämnda traditionella ledar-
titlarna, apostel och pastorer med profetisk smörjelse och profetiskt ledarskap. Därför vill 
jag säga att det idag finns, och att det pågår en intern kamp bland ledare som ser sig och 
andra kollegor som utvalda apostlar eller pastorer med profetiska gåvor och egenskaper. De 
strävar efter att få dominera, och samarbeta med likasinnade, inom fältet. Weber talar 
således om profeter, magiker och präster, men jag lägger till den listan till apostlar (vilka 
till skillnad från de tre som Weber avhandlat, är aposteln kopplad till och framsprungen ut 
den kristna traditionen eller diskursen). 
 
Vidare existerar inte enbart anhängare till motpolerna apostoliskt, teokratiskt ledarskap eller 
traditionellt (folkrörelsebaserat), demokratiskt och teokratiskt ledarskap inom 
pingströrelsen i dagens Sverige. Utan det finns också en mellangrupp/-position, bestående 
av bland annat medelålders barnfamiljer, som inte känner sig dragna åt någon av 
ledarskapsinriktningarna, och även enskilda pingstvänner och -ledare som bekänner sig 
anhängare av den tredje vägens ledarskap (även om det här finns pingstvänner som aldrig 
hört talas om den tredje vägen). Förutom detta anser främst de karismatiska församlingarna 
och dess företrädare, men även inom den traditionella rörelsen, att dagens ledarskap 
(pastorsroll), som drastiskt har förändrats, inom församlingarna ytterst handlar om att hitta 
en ledare som innehar utökad kunskap och erfarenheter från många olika områden, såsom 
att vara en god talare, en smart och välinformerad manager och missionär, har erfarenheter 
från själavård och kan sköta ett företag. Nils-Olov Nilssons undersökning bekräftar denna 
verklighet och han tillägger här att dessa pastorer och ledare lever och agerar idag långt 
ifrån de andligt och teologiskt erfarenheterna som karakteriserade den tidiga pingströrelsen 
i Sverige.132 Dessutom säger Nils-Olov Nilsson i sitt arbete om hur ledarskapet inom den 
svenska pingströrelsen har förändrats till att likna det profana ledarskapet, vilket också 
bekräftas i min undersökning och som förtjänar att närmare studeras i ett framtida arbete, 
att: ”It will become evident to everyone how changes in the leadership over the years have 
been made in order to fit into a fast-changing and modern society.”133  
 
Fortsättningsvis, och avslutande, existerar det dessutom, enligt undersökningens resultat, tre 
uttalade grupperingar inom pingströrelsen som är uppdelade utifrån följande åsikter. 
Antingen ett aktivt och innerligt samarbete eller, inget samarbete över huvud taget mellan 
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pingstförsamlingarna (helt samfundsfria och autonoma), eller, ett försiktigt och begränsat 
mått av samarbete mellan olika pingstförsamlingar. 
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Bilaga 1 

 

Huvudfrågor för intervjuer (och e-postutskick) med informanter inom 

pingströrelsen 2007: 
 
Fråga 1: Hur kallas församlingsledare/-föreståndare till tjänst i en svensk 

pingstförsamling idag? Har du varit med om att utvälja en kandidat till en tjänst 
någon gång? 

 
Svar: 
 

Fråga 2: Hur gick det till när Du sökte din första tjänst (i en församling)? 
 

Svar: 
 

Fråga 3: Vad är det främsta skälet till att man inte får en tjänst i en församling idag, 
tror du? 

 
Svar: 

 
Fråga 4: Jag (Roger) har läst Lewi Pethrus memoarer, och han var ju där väldigt 

kritisk mot all form av utbildning. Var det många som lyssnade in vad han sa och 
tyckte i frågan? Hur är det idag? 

 
Svar: 

 
Fråga 5: Vad, vem/vilka avgör valet mellan två till samma tjänst sökande? Vad avgör 

att det just blir den eller den personen som får tjänsten eller inte får den? 
 

Svar: 
 

Fråga 6: Hur ser du personligen på akademisk utbildning och pingstteologisk 
utbildning (och andra samfundsutbildningar)?  

 
Svar: 

 
Fråga 7: Vilken utbildning har du (teologisk/akademisk eller annan). 

 
Svar: 

 
Fråga 8: Vad har du själv för ledarskapssyn? 

 
Svar: 

 
Fråga 9: Hur vill du leda en församling, eller leder en idag? 

 
Svar: 

 
Tack för dina svar och din medverkan! 
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Bilaga 2 

 
Följdfrågor till intervjuinformanter inom ”pingst”: 
 
 

1) Hur lär du känna ”folk” inom pingströrelsen idag? 

 
Svar: 

 
 

2) Känner du personligen många personer inom pingst? 
 

Svar: 
 

 
3)Kan du definiera vilka kontakter och vänner du själv har inom pingst, och även 

utanför (andra samfund, församlingar, kyrkor, privata företag, offentliga sektorn, 
etc.) Nämn här inga personnamn eller var de bor/finns, men gärna om de verkar 

inom landet eller utrikes samt vilka ”titlar” de har. 
 

Svar: 
 

 
4) Hur gick det praktiskt till ”förr i tiden” när man skulle knyta kontakter, och hur 

upprätthöll man kontakterna? 
 

Svar: 
 

 
5) Kände alla pastorer/föreståndare varandra mer förr, eller gör man det istället 

idag? 
 

Svar: 
 

 
6) Hur knöt/knyter man kontakter/bekantskaper inom pingst (då och nu)? 

 
Svar: 

 
 

7) Är det någon skillnad på hur man kommunicerade och knöt kontakter förr? 
 

Svar: 
 

 
8) Varför knyter man/du kontakter? 

 
Svar: 
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9) Hur kan/bör jag göra om jag vill lära känna folk inom pingströrelsen i Sverige 

idag? 
 

Svar: 
 

 
10) Är man idag/Var man förr en grupp unga pastorer/föreståndare FÖRST som en 

grupp, SEDAN blir samtliga personer, som grupp, blir ledare eller är det snarare 
lärare/elev-förhållanden eller spelar kanske familjen, vänner och andra kontakter en 

roll i ens ledar-/pastorskarriär osv. 
 

Svar: 
 

 
11) Kan man lita på sina personliga kontakter inom pingst/andra kristna? 

 
Svar: 

 
 

12) Vet du vilka kontakter dina egna kontakter har i sin tur, och så vidare och så 
vidare…? 

 
Svar: 

 
 

13) Vad arbetade/arbetar din far, mor, far- och morföräldrar, samt släkt/familj med 
förr/idag? 

 
Svar: 

 
 

Eventuella, övriga synpunkter/tillägg på frågeställningarna ovan: 
 

 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 

Samtliga informanter i kronologisk ordning, vilka antingen valt att besvara frågorna via 

traditionell intervju, telefonintervju eller e-postformulär. (Från vänster läst står det ovanför 

varje kolumn: Titel, Ålder, Kön, Utbildning, Geografiskt verksam, Tidigare arbeten, Yrken 

inom familjen; det vill säga far och mor samt far- och morföräldrar och övrig familj/släkt.): 

 
    Titel      Ålder       Kön  Utbildning  Geoverks.    Tid.arb. Yrke/fam.   

Pastor 
(Intervju) 

80 Man Bibelskola Halland Journalist, 
LP-före-
ståndare, 
och för-
samlings- 
förestånd. 

Far; 
metodist/ 
pingst- 
pastor. 
Mor; 
hemmafru. 
Bror; 
pastor 

Pingstför- 
samlings-
medlem 
(Intervju) 

34 Man Gymnasie 
och 
påbörjad 
PTS-utb. 

Halland Fritidsped. 
och 
ungdoms-
ledare i 
pingstför-
samling 

Ej 
besvarat 
frågan 

Pingstför- 
samlings-
medlem 
(Intervju) 

39 Man Akademi-
ska studier 
och 
bibelskola 

Halland Transport-
arbetare 
och 
ungdoms-
mission 

Ej 
besvarat 
frågan 

Konsult; 
pingst 
centralt 
(Tel.inter-
vju) 

60 Man Universi-
tetsstudier; 
juridik och 
sociologi. 
Bibelskola
(”auto-
didakt 
pingst-
pastor”) 
Telogi-
kurser 

Stockholm Pingst-
pastor, 
evangelist, 
Konsult 

Far; pastor 
och före-
ståndare. 
Ungefär 
en luthersk 
präst i 
varje 
generation 
i släkten. 
Dotter; 
prästvigd  

Kallar sig 
själv för 
”Byråkrat” 
i pingst 
centralt 
(Tel.inter-
vju) 

60 Man Göteborgs 
handels-
institut, 
bibelskola, 
Komvux, 
Göteborgs 
universitet 

Stockholm VD för 
olika 
kyrkliga 
tidningar, 
tidnings-
chef, 
pastor, 
journalist, 
konsult, 
redaktör 

Pastorer 



 62

Före-
ståndare. 
(E-post) 

60 Man Teologiskt 
autodidakt 

Stockholm Evangelist
och 
predikant 

Bönder, 
Kemiinge
njör, lärare 

Ungdoms-
pastor. 
(Tel.inter-
vju) 

35 Man Bibel-
skolor, 
Teol/dis-
tans;USA 

Halland ? Pastorer 

Äldste 
(Tel.inter-
vju) 

58 Kvinna Sjuk-
sköterske- 
utbildning 

Halland ? Son; 
prästvigd. 

Pastor och 
Apostel. 
(Tel.inter-
vju) 

47 Man Lärarut-
bildning 
och 
teologisk 
examen; 
USA 

Blekinge Lärare Vill inte 
svara 

Äldste, 
ledare, 
vice ord-
förande, 
förkunn-
are och 
företags-
ledare 
(VD). 
(Tel.inter-
vju) 

48 Man Civil-
ekonom, 
MBA från 
USA, 
Bibel-
skolor i 
USA, 
Korre-
spondens- 
kurs; 
Assem-

blies of 

God, USA 

Stockholm Ekonom 
och 
företagare. 

Morfar 
och farfar; 
baptis-
pastorer, 
på fruns 
sida; 
pingst-
pastorer, 
broder; 
förkunnare 
och 
bankVD 

Äldste 
(Tel.inter- 
vju) 

66 Man Adjunkt i 
fem 
ämnen, 
ledar-
utbild-
ningar 

Lund Grund-
skolelär-
are, 
folkhög-
skola och 
rektor. 

Lärare 

Pastor 
(E-post) 

38 Man Musikhög-
skola 

Dalarna Musiker, 
sångare 

Lärare 

Äldste 
(Intervju) 

61 Kvinna ? Halland Försam-
lingsadmi-
nistratör 

Son; 
Prästvigd 
 
 

Pastor 
(Intervju) 

55 Man Annan Halland Försam- 
lingsföre- 
ståndare 

Lantbruk 
och bygg-
nadsarb 
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