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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns någon relation mellan den starka 

företagarkulturen och de många frikyrkoförsamlingarna i Gnosjöregionen. Uppsatsen 

bygger främst på intervjuer med tre medlemmar ur Alliansmissionen. 

Informationen som kommer fram i intervjuerna har till stora delar analyserats mot Webers 

bok Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. I grunden bygger idén till uppsatsen på 

Webers teori om hur kalvinismen gynnade kapitalistisk framgång. 

Att det finns en relation mellan frikyrkorna och näringslivet i regionen framkom tydligt i 

intervjuerna. Bygdens historia har också haft stor betydelse för hur både religion och 

företag har utvecklats. Likheter med Webers teori finns men däremot har det under detta 

arbetes gång inte gått att se något direkt inflytande från kalvinismen i området. Det finns 

inga kalvinistiska församlingar i området så vitt jag har kunnat hitta.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Gnosjöregionen har länge varit känd för sin företagarkultur, den så kallade Gnosjöandan. 

Fenomenet Gnosjöanda har gjort sig känt även utanför regionen och ses som något 

positivt och eftersträvansvärt. Regionen, eller snarare Jönköpings län överlag, är även 

känd som ”bibelbältet” i och med att kyrkorna, speciellt frikyrkorna, länge har haft en 

stark ställning. Utifrån dessa grundförutsättningar blev jag nyfiken på om det fanns något 

samband mellan kyrkans inflytande och företagarkulturen i Gnosjöområdet. 

Då jag är uppvuxen i trakten har jag tidigare upplevt att kyrkan genomsyrar i princip alla 

aspekter av samhället och att småföretagarna ofta verkar ha starka kopplingar till 

frikyrkan även om de inte alltid är aktivt troende. Ämnesvalet grundar sig i ett försök att 

vilja undersöka ifall det går att hitta vetenskapliga belägg, eller motbelägg, för min egen, 

personliga erfarenhet. Jag har även upplevt att många är engagerade i olika kyrkliga 

aktiviteter utan att egentligen verka vara speciellt troende. Enligt min egen upplevelse 

finns det en tydlig tendens att ”alla känner alla” i samhällena, särskilt bland medlemmar i 

den äldre generationen som ofta kan berätta exakt vem som är släkt med vem även när 

det gäller personer de inte känner speciellt nära. Släkten verkar för många vara väldigt 

viktig, både på gott och ont. Familjens anseende upplever jag har setts som viktigt bland 

många äldre och det uppskattas inte alltid att någon går sin egen väg och bryter mot 

traditionerna. När arbetet med uppsatsen inleddes hade jag inga vetenskapliga belägg för 

att något av detta stämmer utan det är främst mina egna upplevelser som jag ville 

undersöka närmare. 

Ur religionsvetenskaplig synvinkel kan den här uppsatsen vara intressant för att förstå hur 

religionen i ett område kan påverka även icke-religiösa företeelse, till exempel 

näringslivet. Då Gnosjöandan är erkänt framgångsrik kan det vara intressant att förstå 

vilken roll, om någon, den starka religiositeten i gnosjöområdet har haft i skapandet av 

denna företagaranda. 
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Ursprungligen var det tänkt att uppsatsen skulle behandla frikyrkoförsamlingarna i 

området som en gemensam företeelse men med efter att jag träffat intervjupersonerna och 

satt mig in mer i ämnet flyttades fokus till att främst beröra Alliansmissionen. Detta är 

eftersom samtliga intervjupersoner är medlemmar i Alliansmissionen och deras svar på 

intervjufrågorna går därmed inte direkt att applicera på andra samfund. Intervjufrågorna 

har däremot inte tagit upp specifikt Alliansmissionen utan har haft en mer övergripande 

karaktär. Intervjupersonerna har själva utgått från sin församling och därmed har 

uppsatsen kommit att handla främst om Alliansmissionen och dess inflytande i området. 

1.2 Syfte och frågeställning 

1.2.1 Syfte 

Uppsatsen syftar till att ta reda på vilken betydelse kyrkornas nätverk och kyrkans ideal, 

då främst Alliansmissionen, har haft för det framgångsrika näringslivet i Gnosjöregionen. 

1.2.2 Frågeställning 

Hur kan man, utifrån tre intervjupersoners upplevelser, se hur ett eventuellt samarbete 

mellan den historiskt sett starka frikyrkorörelsen i området och den starka 

företagarkulturen kommit till uttryck? Har detta eventuella samarbete påverkats av 

bygdens historia och i så fall på vilket sätt? 

1.3 Teorier 

1.3.1 Max Weber 

I Max Webers bok Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, från 1905 i den tyska 

originalutgåvan, görs iakttagelsen att, statistiskt sett, är majoriteten av alla företagsledare, 

välbärgade personer och de välutbildade inom flera områden protestanter, inte katoliker. 

Även personal och arbetare inom företagen är till övervägande del protestanter.1 Detta 

gäller självklart vid tiden för Webers undersökning och förhållandena kan mycket väl ha 

förändrats med tiden. Weber hävdar att detta gäller för samtliga länder med olika 

                                                 
1 Översättning från 1930 av originalverket Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus 
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religioner inom landet, vilket i det här fallet syftar till att protestantism och katolicism 

sågs som olika religioner av honom2. 

Weber skriver vidare att till viss del kan detta bero på historiska faktorer och inte 

nödvändigtvis är ett direkt resultat av religionen. Däremot hävdar han att det verkar 

finnas ett samband mellan kapitalistisk framgång och vilken religion, eller snarare gren 

av kristendomen, som man är anhängare av. Han nämner även andra faktorer som kan 

påverka hur framgångsrik någon är ekonomiskt, till exempel att man för att nå framgång 

behöver startkapital vilket ofta är ärvda pengar. Många rika städer gick, enligt Weber, 

över till protestantism på 1500-talet. Frågan Weber ställer sig blir då varför de rikare 

städerna verkade mer villiga att göra uppror mot kyrkan historiskt sett.3 

Weber tar upp olika faktorer som kan ha påverkat skillnaden mellan protestanter och 

katoliker. Han tar även upp puritaner, specifikt kalvinister, som fick fäste i vissa städer i 

Europa. Weber påtalar bland annat att protestantiska föräldrar i större utsträckning 

skickar sina barn till högre studier än katoliker. Han påpekar också att protestantiska 

hantverkare verkar mer villiga att byta yrke och arbeta i fabriker än katolikerna. Hur 

kyrkans kontroll över folket förändrades under reformationen tas upp som en mycket 

viktig faktor. Weber anser även att katolikerna skiljer sig från andra religiösa grupper när 

de är en minoritet. Religiösa minoritetsgrupper har, enligt Weber, i århundraden 

utvecklats ekonomiskt under perioder när de varit förföljda eller utsatta. Katolikerna har 

däremot inte gjort det utan har knappt utvecklats ekonomiskt alls.4 

Kalvinismen är den inriktning som Weber pekar ut som mest framgångsrik när det gäller 

kapitalism. Lutherska grupper har inte haft samma framgång.5 

Några kännetecken för framgångsrik kapitalism som Weber tar upp, utifrån vad Benjamin 

Franklin har hävdat, är att pengar genererar mer pengar, genom bland annat 

återinvesteringar. Lån och kredit genererar också pengar och den som betalar ut löner och 

                                                 
2 Weber, 2001, s 7 
3 Weber, 2001, ss. 3-4 
4 Weber, 2001, ss. 5-7 
5 Weber, 2001, s. 8 
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återbetalar lån punktligt blir framgångsrik. Även ärlighet och sparsamhet tas upp som 

viktiga egenskaper för den framgångsrike kapitalisten. Weber tar upp dessa olika punkter 

som grunden i den västerländska kapitalismens anda.6 

Benjamin Franklin nämns ett antal gånger i Webers bok. Enligt Weber lyfte Franklin 

fram en kapitalistisk etik som inte gick ut på att tjäna pengar för att kunna leva ett gott 

liv, utan snarare på att den kapitalistiska framgången var grundad i ett kall. Detta kall kan 

liknas vid religiös kallelse och går till stor del ut på plikt. Det är en plikt att vara 

framgångsrik, ärlig, pålitlig och trovärdig i affärslivet, plikten är inte att leva gott på de 

pengar man tjänar.7 

Vidare jämför Weber länder som nått stor kapitalistiskt framgång i Europa – t.ex. 

Tyskland och England – med länder som har haft svårt att nå samma framgång. 

Arbetarnas samvete tas upp som ett viktigt hinder när det gäller att nå framgång. Både 

arbetare och arbetsgivare måste vara ärliga och pålitliga för att ett företag ska bli 

framgångsrikt.8 

En annan aspekt som nämns är att människan inte per definition vill tjäna mer och mer 

pengar. Webers exempel är en arbetare som får en mark för att plöja en åker. För att han 

ska plöja mer och snabbare höjer arbetsgivaren lönen till 1,25 mark. Resultatet blir då 

inte att arbetaren plöjer mer, utan istället mindre, för han nöjer sig med det han tjänade 

från början och plöjer därmed bara så mycket så han kommer upp i sin tidigare lön per 

dag. Ledigheten är viktigare än att tjäna mer pengar. Detta är, enligt Weber, ett problem 

som kapitalismen stöter på när den vill öka produktiviteten. Problemet bottnar i 

traditionalism. Den logiska lösningen skulle vara låga löner som tvingar arbetarna att 

jobba hårt för att kunna försörja sig, men inte heller det fungerar. Blir lönen för låg leder 

det till hungriga, sjuka och trötta arbetare som inte presterar bra. Enligt Weber är 

lösningen att få arbetet att vara ett mål i sig själv, inte ett nödvändigt ont. Detta är 

däremot inget som kommer naturligt utan fås via undervisning. Webers exempel är 

                                                 
6 Weber, 2001, ss. 14-16 
7 Weber, 2001, ss. 18-19 
8 Weber, 2001, s. 21  
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kvinnliga arbetare som på hans tid tydligen var väldigt ovilliga att ta till sig nya metoder i 

arbetet. Undantaget var kvinnor från en religiös, helst pietistisk, bakgrund. Dessa hade en 

utbildning och en moral som gjorde det möjligt att se själva arbetet som en plikt eller ett 

kall.9 

Weber hävdar som sagt att Kalvinismen är den inriktning hos protestantismen som har 

haft störst kapitalistiska framgångar. Grunden i kalvinism anser han vara deras 

predestinationslära. Enligt predestinationsläran är vissa förutbestämda att komma till 

himmelen och dessa tar emot Guds kallelse.10 Weber framhäver även att Calvin var noga 

med att Gud inte fanns till för människan, utan människan fanns till för Gud. Människans 

syfte var att ge ära och makt till Gud. Enligt Calvin var det inte heller nödvändigt eller 

ens tänkbart att applicera människliga tankar om till exempel rättvisa på Gud. Då Gud, 

enligt Calvin, var så långt bortom mänskligt förstånd var det enda man kunde göra att 

acceptera Guds vilja och hans lagar. Vidare skriver Weber att puritaner, till exempel 

kalvinister, systematiskt såg känslomässiga trosyttringar som något negativt då dessa 

ändå inte kunde leda till frälsning. Det blev alltså en kall och opersonlig tro.11  

Det som gjorde kalvinismen framgångsrik inom kapitalismen, enligt Weber, var en 

mycket speciell variant av kristen, broderlig kärlek. Världen finns enbart till för Guds 

skull och hans påbud gäller. Trots att kalvinismen är en individualistisk inriktning som 

predikar att individen inte kan få någon hjälp på vägen till frälsning så vill Gud ändå att 

det sociala livet ska organiseras på det sätt han vill. Arbete, i samhällets tjänst, för att ge 

ära till Gud, blir då ett kall. Det opersonliga arbetet som gynnar samhället, inte den 

enskilda individen, är den sortens arbete som kalvinismen på Webers tid verkade 

förespråka.12 

Enligt Calvin var det omöjligt att veta vem som var utvald av Gud då de utvalda inte 

skiljde sig från resten av mänskligheten i livet på jorden. Calvins anhängare hade däremot 

svårt att acceptera detta. Olika sätt att avgöra om man var utvald eller inte fanns, bland 

                                                 
9 Weber, 2001, ss. 24-27 
10 Weber, 2001, ss. 57-58 
11 Weber, 2001, ss. 58-61 
12 Weber, 2001, ss. 54-65 
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annat skulle man alltid utgå från att man var utvald och motstå alla frestelser från 

djävulen. Den utvalde var född att vara ett helgon och skulle ha en uppgift som passade 

för att hålla undan religiösa tvivel. Det var också troligt att den utvalde lyckades med titt 

arbete eftersom denne gjorde sitt allra bästa för att ge ära åt Gud. I praktiken innebar den 

läran att Gud hjälper de som hjälper sig själva, alltså de som arbetar hårt och är 

framgångsrika på jorden når frälsning, även om det i grunden alltid är förutbestämt vem 

som ska nå frälsning och vem som inte gör det. 13 

Mitt val att använda Webers verk som grund för uppsatsen bygger på att när jag först 

läste om Webers undersökning tyckte jag det påminde om hur jag har upplevt att det 

fungerar i Gnosjöbygden. Jag var därför nyfiken på att undersöka det närmare, med 

utgångspunkt i Webers teori. 

1.4 Tidigare forskning 

Det finns inte många arbeten specifikt om Gnosjöandan och ännu färre som lägger fokus 

på hur religionen har påverkat företagandet i området. Det finns en del skrivet om 

religion och ekonomi, till exempel antologin Religion, Economy and Cooperation, 

redaktör Ilkka Pyysiäinen, från 2010 som innehåller artiklar om religion och ekonomi. 

Weber tas upp i en av artiklarna. En annan antologi är Religion, Business and Wealth in 

Modern Britain, redaktör David J. Jeremy. Även den tar upp Weber och behandlar bland 

annat hur förhållandet mellan religion och affärslivet har utvecklats i Storbritannien fram 

till modern tid. Jag har däremot inte använt dessa antologier i uppsatsen då de inte riktigt 

berörde ämnet. 

Ett arbete jag däremot har använt är Caroline Wigrens avhandling om Gnosjöandan från 

2003 där hon bland annat tar upp kopplingen till kyrkan. Wigren är forskare och 

föreläsare vid Högskolan i Jönköping. Det är en etnografisk studie som pågick under ett 

år och lyfte fram fyra olika grupper i området. Wigrens avhandling bygger på intervjuer 

inom olika grupper i bygden och är inte en religionsvetenskaplig avhandling. Delar av 

den behandlar religion i förhållande till näringslivet. Det är denna del av avhandlingen 

                                                 
13 Weber, 2001, ss. 65-70 
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jag främst har använt mig av. De som intervjuats är från olika grupper i samhället, som 

män, kvinnor, företagare och politiker. Enligt Wigren innefattar Gnosjöandan och 

Gnosjöregionen kommunerna Värnamo, Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd.14 Wigren 

beskriver Gnosjöandan med ord som samarbete och samförståelse. 

Då Gnosjöandan är en stor del av uppsatsen har jag använt Birgitta Wendebergs bok om 

Gnosjöandan för att förklara vad den egentligen handlar om. Eftersom boken är från 1982 

har jag försökt vara försiktig med att dra alltför många slutsatser utifrån den eftersom 

förutsättningarna kan ha förändrats sedan den skrevs. Däremot tycker jag att själva 

definitionen av Gnosjöanda fortfarande är användbar.15 Även Wigren refererar till 

Wendeberg, vilket jag tycker tyder på att boken anses tillförlitlig trots sin ålder.16 

Wendebergs undersökning har utförts genom intervjuer med personer i regionen och har 

inte en religionsvetenskaplig inriktning, utan är mer intresserad av näringslivet. I hennes 

undersökning kommer ändå religionen in, vilket tyder på att Gnosjöandan och religion 

inte helt går att separera. 

Tomas Nilsons avhandling, Framgång och vår Herre, 2004, behandlar företagande i 

Borås och Örebro men jag har ändå valt att använda delar av den för att kort jämföra 

religionens betydelse för företagandet i Gnosjö och andra delar av Sverige.17 

Överlag har det varit svårt att hitta litteratur som handlar om religionens roll inom 

Gnosjöandan. Det finns en del skrivet om Gnosjöandan och regionens företag utifrån 

ekonomi och näringsliv, men inte lika mycket inom religionsvetenskap. Det mesta jag har 

hittat som nämner Gnosjöanda är dessutom dagstidningsartiklar eller tidskriftsartiklar och 

inte vetenskaplig litteratur. 

                                                 
14 Wigren, 2003, s. 11 
15 Wendeberg, 1982, ss. 18-29 
16 Wigren, 2003, ss. 12, 13 
17 Nilson, 2004, ss. 203-211 
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1.5 Metod 

Som metod har jag främst använt djupintervjuer. För att hitta de rätta personerna har jag 

inledningsvis utgått från kontakter jag har i bygden och där försökt få fram namn på 

personer som själva anser sig kunniga och intresserade inom ämnet. Det är 

intervjupersonernas personliga upplevelser jag har varit ute efter, inte nödvändigtvis 

korrektheten i de faktauppgifter de har presenterat. Litteraturen har i vissa fall bekräftat 

och i andra fall motsagt det som framkommit i intervjuerna.  

Valet av djupintervjuer berodde på att jag ville komma åt egna upplevelser och känslor 

om ämnet, vilket inte hade fungerat med till exempel en enkät då det hade gett för ytliga 

svar. Det var också främst personernas egna upplevelser jag var intresserad av, inte vad 

en strikt opartisk undersökning skulle visa. Att enbart utgå från litteratur hade kunnat ge 

kunskap om hur frikyrkorna och företagen har samverkat ur ett mer objektivt perspektiv 

men det hade inte fångat upp hur personerna som bor i bygden och är engagerade i 

näringsliv och kyrka upplever relationen. 

Den första intervjupersonen visste jag sedan tidigare var intresserad av ämnet och han har 

även varit engagerad i både näringslivet, bankväsendet och kyrkan. Valet av denna 

person kändes självklart. Via ryktesvägen fick personen redan innan jag kontaktade 

honom reda på vad uppsatsen handlade om och anmälde sig i princip som frivillig. Denna 

intervju är den som jag känner att jag har fått mest information från och kan ses som 

grunden till hela uppsatsen. Via den första intervjupersonen fick jag kontaktuppgifter till 

två andra personer som han visste var intresserade av ämnet och hade relevanta 

kunskaper. 

Intervjuperson två hade stora kunskaper om Mormor på Herrestad, en tysk kvinna som 

kom till bygden på 1700-talet och vars arbete, enligt vissa, har haft stor påverkan på hur 

relationen mellan kyrka och näringsliv har sett ut. Eftersom det framgick i den första 

intervjun att Mormor på Herrestad ansågs som en viktig del av hur kyrkorna har påverkat 

näringslivet i Gnosjöregionen upplevde jag att det var bra att intervjua någon som kunde 
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mycket om just Mormor på Herrestad. Det var dessutom intressant att höra vilken roll 

olika personer gav henne. 

Den tredje intervjupersonen hade även denne kopplingar till banken och till 

alliansmissionen. Denna intervju gav ytterligare en synvinkel på hur näringsliv och kyrka 

har samverkat. 

Alla intervjupersonerna känner varandra och är som sagt med i samma församling vilket 

kan ses som negativt när det gäller att finna mångfald i åsikter. Men eftersom uppsatsen 

behandlar intervjupersonernas upplevelse av kopplingen mellan kyrka och näringsliv 

kändes detta ändå inte detta som något sort problem som gjorde hela undersökningen 

oanvändbar. Att hitta personer som inte har kopplingar till varandra men samtidigt 

kunskap och intresse om ämnet kändes svårt då just dessa kopplingar är en del av själva 

kärnan i uppsatsen. 

Intervjupersonernas namn är figurerade. 

Intervjumallen, som finns bifogad i bilaga 1, är tänkt att innehålla frågor som inte är 

ledande. Den är indelad i tre rubriker; kyrkan, näringslivet och kyrka/näringsliv. När 

mallen utformades visste jag inte vad intervjupersonerna skulle tycka vara relevant och 

därför är mycket av det som kom med i intervjuerna inte med i intervjumallen. I 

slutändan användes intervjumallen främst som en grund och de faktiska frågorna togs inte 

upp i exakt den form som de står i mallen. Vissa frågor fick uteslutas när de inte passade 

just den intervjupersonen. Intervjupersonerna fick istället styra samtalet och de 

följdfrågor som naturligt dök upp under intervjun är de som användes. Att strikt följa 

intervjumallens frågor hade gjort samtalen mindre personliga och mer ett sätt att bara 

hitta svar på de frågor som jag kunde tänka mig var relevanta innan jag hade pratat med 

intervjupersonerna. Då målet med intervjuerna var att höra intervjupersonernas 

upplevelser fick intervjumallen mindre betydelse. Samtidigt var det bra att ha en enkel 

ram till intervjuerna för att veta var vi skulle börja och vilka frågor som kunde tas upp om 

vi fastnade i samtalen. Frågorna syftade till att dels ta reda på vilken relation 

intervjupersonerna hade till församlingen och hur de kom i kontakt med kyrkan, dels ta 
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reda på vad de hade för kopplingar till näringslivet och slutligen hur de två parterna, 

kyrka och näringsliv, uppfattas tillsammans av intervjupersonerna. Det ursprungliga 

syftet med uppsatsen var att undersöka hur personer i bygden uppfattar ett eventuellt 

samarbete och nätverk mellan kyrka och näringsliv. De informella nätverken var det jag 

från början var intresserad av, men i intervjuerna fick inte nätverkandet så stort utrymme 

som jag hade trott. Intervjupersonerna medgav visserligen att det fanns informella 

nätverk mellan näringsliv och församlingen, men det nämndes mest i förbigående och 

fick ingen större betydelse. De informella nätverken är ändå relevanta för arbetet, då de 

återkommer när man talar om begreppet Gnosjöanda, men utifrån mina intervjuer går det 

inte att göra något större analys av just nätverkandet eftersom intervjupersonerna inte 

pratade så mycket om det. 

När samtliga intervjuer var genomförda kunde jag se vissa gemensamma nämnare i 

intervjupersonernas svar. Bland annat talade samtliga om etik och moral inom 

kristendomen snarare än riter och traditioner. Mormor på Herrestad, som aldrig nämndes 

i min intervjumall, togs också upp av samtliga intervjupersoner. Intervjuerna var 

semistrukturerade då de i grunden utgick från intervjumallen men frågorna efterhand 

anpassades till intervjupersonernas svar. 

1.6 Bakgrund 

1.6.1 Gnosjöandan 

Begreppet Gnosjöanda kom upp i samtliga intervjuer och är ett känt begrepp även 

nationellt. För att helt förstå varför Gnosjöandan är relevant för uppsatsen har jag valt att 

behandla och förklara den i ett eget stycke. 

Det är intressant att nämna att begreppet Gnosjöanda sedan 1997 är ett av Gnosjö 

kommun registrerat varumärke. 

Ekonomen Wendeberg delar upp Gnosjöandan i två delar. Den ena är Gnosjömodellen, 

som är den delen av fenomenet som är synligt utifrån, alltså hur företag drivs och 

hanteras. Gnosjömodellen handlar, enligt Wendeberg, om att en del som jobbat inom de 
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större företagen i bygden startade upp egna, mindre företag som blev som komplement 

till de stora. På det sättet behövde inget företag bli riktigt stort utan det blev istället flera 

mindre företag som hjälpte varandra. Moderföretagen fick alltså nästan som avkommor 

som blev nästa generation. Det ursprungliga företaget genererade med andra ord nya 

företag som komplimenterade det. Wendeberg liknar det vid ett stamträd. Enligt henne 

vill heller inte företagarna i bygden att företagen ska bli för stora, eftersom man vill 

kunna ha personlig kontakt med alla anställda, men med tanke på undersökningens ålder 

kan detta mycket väl har förändrats nu. Typiskt för Gnosjömodellen är också, enligt 

Wendeberg, att det är användbara bruksföremål som produceras och inte saker som är 

speciellt spännande. Det har framställts metalltråd i området och därför har många 

föremål av metalltråd tillverkats, till exempel trådgalgar eller korgar. 

En annan sak som utmärker Gnosjömodellen är en långsam utvecklingstakt och hög grad 

av självfinansiering. Gnosjöområdet hade, vid tiden då Wendebergs undersökning är 

gjord, inte i lika stor utsträckning som resten av landet sålt sina företag utomlands eller 

gått ihop med större koncerner. En anledning som tas upp är att när ett mindre företag 

säljs till ett utomstående, större företag finns risken att det lilla företaget läggs ner, något 

som har hänt och som inte är populärt i bygden. Wendeberg tar ett exempel med företaget 

Marieholm som såldes till Transatlantic och sedan lades ner. Detta gjorde att andra 

företagare i bygden avstod från att sälja sina företag. Många företag är, eller har tidigare 

varit, drivna av familjer.18 

I en intervju framkom att många företagare nu säljer sina företag till utomstående då de 

inte vill att deras barn ska behöva driva det i framtiden, eftersom det tar för mycket tid 

från familjen. På det sättet finns det en utveckling till färre familjedrivna företag i 

området.19 

Gnosjöandan, den andra aspekten av det som kallas Gnosjöanda, bottnar enligt 

Wendeberg i en strävan efter att förbättra sin tillvaro och att man helt enkelt tycker om 

det man gör. Tjänade pengar har återinvesterats i företaget för att driva det framåt. 

                                                 
18 Wendeberg, 1982, s. 21 
19 Bertil, 2012 
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Företagare i Gnosjö har tagit tag i saker själva och inte väntat på att någon annan ska göra 

det åt dem. Samtidigt skriver Wendeberg att det finns en tillit till att människor vill 

varandra väl och vill hjälpa, man är alltså inte helt inriktad på sig själv utan litar på andra. 

Även i intervjuerna lyftes tillit fram som en viktig del i företagarkulturen. I Gnosjö 

hjälper man andra som behöver hjälp för att en dag kanske man själv behöver hjälp från 

dessa. På detta sätt byggs informella nätverk. 

Företagen i området har också strävat efter att leverera varor som varit bra och som 

kommit fram i tid. Goda relationer med kunderna har varit viktigt. Wendeberg tar också 

upp att företagarna i Gnosjöområdet har velat se snabba beslut i större utsträckning än i 

resten av landet och har därför undvikit långa sammanträden och processer för att komma 

fram till något. Återigen måste undersökningens ålder tas med i beräkningen och detta 

kan ha förändrats nu när även Gnosjöbygden blir mer lik resten av landet.20 

Wendeberg fortsätter med att lyfta fram ansvarstagande som en del av Gnosjöandan. Att 

som företag överleva på kommunala bidrag anses inte som något bra utan det är bättre för 

ett sådant företag att lägga ner än att behöva ta emot bidrag. Bidrag och subventioner 

skulle, enligt Wendeberg, leda till avundsjuka och osämja. En Gnosjöföretagare ska ha 

god självkänsla och mycket självförtroende, och för gärna visa detta, men inte bli 

skrytsam. 

I Wendebergs bok tas även religionen upp. I hennes intervjuer är det enbart ett fåtal som 

svarat att religionen inte har haft betydelse för dem.21 Wendeberg tar även upp 

kopplingen mellan nykterhetsrörelsen och kyrkligheten i bygden. Området är präglat av 

religiösa normer, även om man inte nödvändigtvis måste vara troende. Religion kopplas 

till nykterhet vilket i sin tur kopplas till företagens framgång. I Wendebergs intervjuer 

framgår att även icke-religiösa i stor utsträckning är nyktra och att de religiösa idealen 

har påverkat. Det lyfts även fram att det finns få ungdomsproblem då kyrkorna anordnar 

många aktiviteter för ungdomar. Som innan måste det tas hänsyn till undersökningens 

ålder då detta sannolikt kan ha förändrats sedan 1982. Min personliga erfarenhet, från 90-

                                                 
20 Ronald, 2012 
21 Wendeberg, 1982, s. 288 
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talet och tidigt 00-tal, är däremot att kyrkorna i området har många aktiviteter för både 

barn och ungdomar och att många, även de som inte är engagerade i kyrkan går på dessa 

aktiviteter. 

En intressant aspekt som Wendeberg tar upp, men inte kan ge någon förklaring till, är att 

företagarna talar om religiösa samfund och politiska partier på samma gång. Man nämner 

både sin religiösa tillhörighet och sin politiska inriktning som svar på frågan om 

religionen har haft betydelse.22 

Enligt Gnosjö kommuns hemsida handlar Gnosjöandan bland annat om entreprenörskap, 

svagt klasstänkande, sparsamhet, nätverkande, samarbete och stort yrkeskunnande.23 

Wendeberg skriver även kort om vilket folk det är som har bott i regionen. I området har 

de flesta haft en likartad bakgrund, med ungefär samma uppfostran, religiös syn och 

arbetsmoral. Även utbildningsnivån har varit likartad bland befolkningen. Området har 

varit isolerat och haft lite influenser utifrån. Vad detta har haft för betydelse för 

utvecklingen framgår däremot inte helt tydligt.24 

1.6.2 Mormor på Herrestad 

Samtliga intervjupersoner nämnde Mormor på Herrestad men gav ibland lite olika 

information om henne. De var inte heller alltid överens om vilken betydelse hon har haft 

för bygden. I en intervju fick hon väldigt stor betydelse för både näringsliv, frikyrkor och 

Gnosjöandan medan hon i en annan intervju inte alls gavs samma betydelse, även om 

hennes inverkan på bygden inte heller ignorerades. Att ha med henne i uppsatsen syftar 

till att ge en historisk förklaring till vad som kan ha format relationen mellan näringsliv 

och kyrka i Gnosjöregionen. Eftersom samtliga intervjupersonen nämnde Mormor på 

Herrestad, om än på olika sätt, känns det relevant att närmare förklara vem hon var. 

                                                 
22 Wendeberg, 1982, s. 291 
23 Gnosjö kommun 
24 Wendeberg, 1982, s. 20 
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Emelie Petersen var en tysk kvinna som flydde till Småland under tidigt 1800-tal i 

samband med Napoleonkrigen. Hon och hennes man slog sig ned i Kärda socken i den då 

nedgångna gården Herrestad, ungefär 20km från Gnosjö. Området var vid denna tid 

fattigt och det var dåligt med arbete. Emelie Petersen var troende kristen och hade 

pietistisk bakgrund. Under sin tid i Småland fick hon ett andligt uppvaknande och 

startade med tiden en väckelserörelse. Hon var inte imponerad av traktens präster och 

skrev bland annat i ett brev till en vän att prästen kunde ”stå berusad för altaret”.25 Därför 

tog hon och hennes familj inte emot nattvard i Kärda kyrka. Hon sökte istället tillstånd att 

få ta nattvarden i Forsheda kyrka, ungefär en halvmil från Kärda. 

Då det religiösa tillståndet i bygden var så pass dåligt började Emelie Petersen anordna 

träffar i sitt hem på söndagseftermiddagarna. Enligt den tidens regler var detta olagligt då 

det bröt mot konventikelplakatet. 

Tillsammans med sin man startade Petersen upp en skola för godsets barn. När mannen 

dog några år senare drev hon den vidare ensam. Syftet med skolan var att förbättra för de 

barn som bodde på godset då det rådde social misär bland folket, enligt Petersen själv. 

Människorna var även okunniga och vidskepliga ansåg hon. Även om skolan från början 

enbart var till för barn som tillhörde godset ändrade Petersen denna regel efter makens 

död och alla barn i området fick komma. Skolan undervisade främst kristendom och 

antagligen var Petersens syfte att ge barnen en religiös väckelse. Barnen fick även lära sig 

läsa, skriva och räkna. Även geografi, historia och grundläggande fysik och astronomi 

undervisades. Senare ingick trä- och textilslöjd.26 

Med tiden blev skolan även en så kallad räddningsskola som tog hand om de barn som 

annars inte fick någon uppmärksamhet, till exempel de som kom från väldigt fattiga 

familjer eller som var föräldralösa. Även dessa barn fick undervisning om kristendom och 

de fick lära sig att arbeta. Precis som i den vanliga skolan var det främsta syftet att ge 

barnen en andlig fostran.27 

                                                 
25 Anders, 2012, Åberg, 2005, ss 33-35 
26 Åberg, 2005, ss. 41-46 
27 Åberg, 2005, ss. 53-55 
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Petersen var även bedrövad över hur mycket folk i bygden drack och försökte därför få 

dem nyktra. Berusade människor kan inte arbeta så för att få igång folket att arbeta fick 

hon först se till att de slutade dricka. Fortfarande idag är nykterhetsrörelsen stark i 

området. 

Petersen grundade även en så kallad arbetsförening. Drivkraften bakom den var precis 

som med skolan att få bukt med misären i bygden. Folket var fattigt och saknade 

andlighet. Modellen för att hjälpa gick ut på att hjälpa den som behövde stöd att hjälpa 

sig själv. Arbetsföreningen fick uppmärksamhet även utanför Småland och svenska hovet 

köpte föremål som tillverkats av föreningen för att stötta dem. Även Petersen vänner i 

Tyskland skickade pengar för att hjälpa de fattiga i Småland. Dessa pengar användes för 

att överhuvudtaget få igång arbetsföreningen. Föreningen sysselsatte kvinnor och hade 

inte bara som mål att hjälpa deras familjer ur fattigdom utan var även till för att stärka 

deras tro och andlighet. Bland annat delades heliga skrifter ut. Genom att folket sattes i 

arbete fick de nytt hopp om att de kunde prestera något och arbetsföreningen hade 

beställare både inom och utanför Sverige. Petersen menade att arbetsföreningens 

verksamhet stärkte moralen och rättskänslan hos människorna.28 

Begreppet Gnosjöanda användes aldrig under Emelie Petersens tid utan är betydligt 

modernare. Det myntades på 1920-talet av redaktören Harry Sjöman.29  

1.6.3 Svenska Alliansmissionen 

Den Svenska Alliansmissionen (SAM) beskrivs av Oscarsson som en frikyrklig rörelse 

med rötter i Småland och specifikt Jönköpingsområdet, vilket Gnosjöbygden tillhör.30 

Det är ursprungligen en sammanslagning av tre organisationer; Jönköpings 

missionsförening, svenska alliansmissionen och Jönköpingskretsens kristliga 

ungdomsförbund.31 Dessa slogs ihop år 1919 men förbundets historia börjar innan dess. 

                                                 
28 Åberg, 2005, ss. 65-71 
29 Wendeberg, 1982, s. 10 
30 Oscarsson, 2011 
31 Åberg, 1980, s. 11 
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Under 1600 och 1700-talet fanns det pietistiska och herrnhutiska influenser och 

strömningar i Sverige. Emelie Petersen tillhörde den pietistiska delen som främst kom 

från Tyskland. Under 1830-talet började nykterhetsföreningar växa fram och dessa var 

starkt förknippade med den framväxande väckelserörelsen.32 Emilie Petersen var del av 

denna väckelserörelse och höll sitt första väckelsemöte år 1838 i Herrestad. Enligt Hägg 

kan detta möte ha varit det första i sitt slag i Sverige. 

Alliansmissionen bildades i en tid när mycket förändrades i Sverige. Detta påverkade 

självklart förbundets utveckling från att vara en del av den Svenska Kyrkan till att bli ett 

fristående missionssällskap. Till exempel infördes allmän rösträtt i Sverige under den här 

perioden och år 1919 avskaffades katekestvånget i skolorna samtidigt som konfessionell 

kristendomsundervisning försvann.33 

Av de tre organisationerna som bildade Svenska Alliansmissionen var det Jönköpings 

Missionsförening som var den äldsta och därmed föreslogs det från början att den nya 

organisationen skulle behålla detta namn. I slutändan ansågs det däremot att det enda 

livskraftiga namnet av alternativen var Svenska Alliansmissionen. Anledningen var 

främst praktisk då föreningen hade anhängare från andra delar av Sverige än Jönköping. 

Att kalla den nya föreningen för Svenska Alliansmissionen ansågs alltså mer 

inkluderande.34 

Alliansmissionens relation till Mormor på Herrestad är indirekt. Efter Emelie Petersens 

död avvecklades mycket av hennes verksamhet i Herrestad då hennes arvtagare inte 

klarade av att driva det vidare. Delar av verksamheten fortsatte däremot och förkunnandet 

av Guds ord bedrevs av predikanter från Jönköpings Missionsförening. Det var dessa 

predikanters besök som ledde till att en frikyrkoförsamling bildades i Kärda år 1897. 

Denna församling är idag Kärda alliansförsamling och allianskyrka och är alltså ansluten 

till Alliansmissionen. Det finns även en tydlig linje mellan Emelie Petersens kontakter i 

                                                 
32 Hägg, 1953, ss. 7, 8 
33 Åberg, 1980, s. 12 
34 Åberg, 1980, s. 23 
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Hamburg, hennes räddningsarbete i Herrestad och bildandet av Jönköpings 

traktatsällskap, som senare blev Jönköpings missionsförening.35 

Emelie Petersen talade om ’samfundet i Jönköping’ och syftade med detta på en grupp 

personer som väckts andligt i Jönköping. Petersen hade flera kontakter i Jönköping som 

hon skrev brev till och var därmed delaktig i stadens andliga liv. Thor Hartvig 

Odencrants, vice häradshövding vid Göta hovrätt, träffade Peterson vid flera tillfällen och 

han blev även ordförande i Jönköpings traktatsällskap 1856. Han besökte Herrestad flera 

gånger efter att han tillträdde ordförandeposten.36 

På sin hemsida beskriver Alliansmissionen sig idag som ett evangeliskt trossamfund som 

finns i ett femtontal länder, förutom Sverige. Det är ett av de äldsta, frikyrkliga 

samfunden i Sverige37. De beskriver sin teologi som ”en mjukt konservativ bibelsyn”. 

Bibeln anses vara inspirerad av Gud men varje författare har satt sin prägel på sina delar. 

De står för personlig omvändelse och präglas av väckelsekristendom. Alliansmissionen 

har dubbel doppraxis, det vill säga att både barndop och troendedop förekommer.38 

2 Resultat av intervjuerna 

2.1 Presentation av intervjupersonerna 

Den första intervjun genomfördes i intervjupersonens hem. Personen är en man, numera 

pensionerad, som haft varit engagerad inom bland annat banken och även drivit eget 

företag. Han har fortfarande engagemang i bygden men inte lika mycket numera. 

Personen kommer från en kristen familj och är medlem i alliansmissionen.39 Jag har valt 

att kalla personen för Ronald. 

                                                 
35 Åberg, 2005, ss. 221-223 
36 Åberg, 2005, ss. 185-187 
37 Svenska Alliansmissionen – Om oss 
38 Svenska Alliansmissionen – Teologi 
39 Ronald, 2012 
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Intervju nummer två gav mer utförlig och djupgående information om Mormor på 

Herrestad och något mindre om dagens koppling mellan kyrka och näringsliv. Även 

denna intervjuperson är en man som har kopplingar till näringslivet, genom att han driver 

ett eget företag, och är medlem i alliansmissionen. Denna intervju fick en tydligare 

vinkling mot det historiska än de andra. Intervjun genomfördes i personens hem.40 

Personen kommer kallas Anders i detta arbete. 

Den sista intervjun genomfördes på personens arbetsplats. Personen är en man, som jag 

valt att kalla Bertil, som arbetar inom banken, är företagsrådgivare och är engagerad i 

alliansmissionen. Personen kom med i alliansmissionen via scouterna och var 

ursprungligen medlem i Svenska Kyrkan. Denna intervju blev något av en 

sammanfattning av de upplevelser som lyftes fram i de tidigare intervjuerna men är också 

den som i minst utsträckning har fokuserat på det historiska. Personen var också den som 

gjorde en mest direkt koppling till framgång och kristen tro, i bemärkelsen att Gud 

belönar de som tror på honom.41 

2.2 Påverkan på näringslivet 

Alla intervjupersoner verkade anse att kopplingen mellan frikyrkoförsamlingarna och 

näringslivet var starkare förr än den är idag, dels på grund av olika regler och riktlinjer 

inom företag- och bankväsendet, men också på grund av sekulariseringen i samhället. 

Ronald framhöll ändå att det frikyrkliga budskapet och andan lever kvar, även om den 

inte är lika tydligt kopplad till frikyrkan numera.42 

Frågan om ifall företagare på något sätt tjänar på att vara med i en församling i bygden 

fick olika svar. Ronald tyckte inte en direkt koppling till en församling var viktig, 

förutsatt att företagaren upprätthåller den moral och etik som finns i bygden och som 

enligt intervjupersonen kommer från kyrkan.43 Bertil gjorde däremot en direkt koppling 

mellan tro och framgång genom att Gud belönar de troende, vilket då kan leda till 

                                                 
40 Anders, 2012 
41 Bertil, 2012 
42 Ronald, 2012 
43 Ronald, 2012 
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framgång inom näringslivet. Bertil sa även att det inte finns några problem med att vara 

troende kristen och samtidigt framgångsrik, så länge man minns att framgången kommer 

från Gud, i form av välsignelse. Han sa även uttryckligen att en företagare inte tjänar 

något, rent praktiskt, på att vara med i en församling, med undantaget att denne får 

tillgång till kontakter och nätverk inom församlingen.44 Båda Bertil och Ronald sa också 

att det nog kan ha hänt att affärer gjordes upp efter gudstjänster på söndagar, särskilt 

någon generation tillbaka i tiden, och på det sättet har det frikyrkliga nätverket kanske 

haft betydelse för vissa företags framgång. 

Det nämndes även, i intervjun med Ronald, att det förr gick att låna pengar utan säkerhet, 

bara du var en hederlig person som gick att lita på. Säkerheten blev alltså personens 

rykte, något som en utomstående skulle ha svårt att förlita sig på. Ronald, som hade varit 

aktiv inom banken, berättade om personer som börjat från absolut ingenting när de satte 

upp sin verksamhet och fått låna fast de inte kunde ge någon säkerhet. Ronald hävdade att 

flera av dessa företagares verksamheter idag är framgångsrika och att om det inte hade 

varit möjligt att låna utan säkerhet hade dessa företag inte funnits idag. Vidare berättade 

han också att när han hade jobbat inom banken försökte han alltid lösa det om det blev 

några problem med lånen, hellre än att försätta låntagaren i problem. Enligt Ronald är 

detta inte längre något som pågår eftersom nya regler och lagar förhindrar det.45 

Frågan om kyrkan på något sätt stöttar företagandet i bygden fick inget rakt svar. Någon 

ekonomisk hjälp från kyrkan till företagen finns inte, enligt intervjupersonerna, men det 

kan finnas stöd åt andra hållet. Ronald tog upp att kyrkan bedriver viss företagslik 

verksamhet, bland annat genom att Alliansmissionen är delägare av den kristna 

tidskriften Dagen, vilket även Oscarsson tar upp.46 En stor anledning till att kyrkan, enligt 

intervjupersonerna, inte direkt stöttar företag är att kyrkorna dels saknar ekonomin för 

detta och dels att det numera i samhället inte ses som något accepterat att religionen 

lägger sig i det sekulära på ett så direkt sätt. I den sista intervjun nämndes att det inte 

finns något regelrätt sponsring till kyrkan från företagslivet men att olika aktiviteter för 

                                                 
44 Bertil, 2012 
45 Ronald, 2012 
46 Oscarsson, 2011 
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till exempel ungdomsgrupperna ibland kan få lite sponsring. Det rör sig då om några 

hundralappar eller kanske en tusenlapp och inga stora summor.47 

2.3 Solidaritet, samarbete och etik 

Den gemensamma nämnaren för samtliga intervjuer var att alla såg solidaritet och 

samarbete som själva grunden i relationen mellan frikyrkorörelsen och näringslivet. 

Enligt intervjupersonerna kommer Gnosjöandans tankar om samarbete mellan företagen 

från frikyrkorörelsen och överlag den kristna etiken. Att ställa upp och hjälpa varandra 

framhölls som något kristet och i och med att kyrkan varit stark i bygden ska detta ha 

spillt över även på näringslivet. Eftersom stor del av befolkningen historiskt sett har varit 

troende så var även många av de tidiga företagarna troende. Inom frikyrkoförsamlingarna 

uppstod informella nätverk som kunde användas även utanför församlingen. Du hjälpte 

en annan företagare som tillhörde samma församling som dig och han hjälpte i sin tur dig 

när du behövde hjälp. I intervjun med Ronald beskrevs hur man kunde göra upp affärer 

på kyrktrappan efter gudstjänsten på söndagen.48 

I samma intervju framhölls samtidigt att kopplingen mellan kyrka och näringsliv var 

starkare förr. I och med sekulariseringen i samhället har Gnosjöregionen förändrats och 

företagandet har blivit mer likt resten av landet. Det är inte heller lika accepterat att 

blanda in religion i ett företag utan de ska hållas åtskilda. Ronald påpekade trots detta att 

själva grunden för de småföretag och den företagaranda som idag finns i Gnosjöregionen 

bygger på en kristen, främst frikyrklig, etik och moral. Att tro på Gud eller gå mycket i 

kyrkan var, enligt Ronald, inte det viktiga utan det som haft betydelse är etiken. 

Bertil tog upp drivkraften för de som startade de första företagen. Många var fattiga och 

enligt denna Bertil är fattiga människor i regel mer givmilda än rika. Motivationen bakom 

att starta ett företag var att överleva, inte nödvändigtvis att tjäna mycket pengar eller få 

ett stort företag. Eftersom flertalet företagare kom från en fattig bakgrund var de givmilda 

och hjälpte därför varandra. Bertil lyfte detta som en kristen etik och kopplade det till hur 
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Jesus värnade om de fattiga. Troende företagare kan därför, enligt intervjupersonen, leda 

till ett trevligare och mer medmänskligt företagarklimat. Personen lade stor fokus vid 

Guds välsignelse och att det är svårt att vara rik och en god kristen, eftersom det då är lätt 

att tappa välsignelsen. Tappa välsignelsen kan man göra genom att bli egoistisk och 

intervjupersonen hävdade att egoism är självnärande. Den som är rik och har mycket är 

mindre villig än den fattige att dela med sig, utan vill bara ha mer. Därför blir denne 

egoistisk och genom detta tappar man välsignelsen. 

Bertil beskrev även hur en bra, kristen företagare ska bete sig. Den kristne företagaren 

delar med sig till sina anställda, i den mån den går, och kan till exempel dela ut bonus 

eller bjuda på resor. Hur stora belöningarna till de anställda kan vara beror självklart 

delvis på företagets ekonomiska förutsättningar. Den kristne företagaren håller på den 

kristna moralen och etiken och kan vara beredd att anställa en arbetslös även om 

lönsamheten för företaget kanske minskar en aning genom detta. Företagaren är ärlig, 

öppen utåt, transparent i den mån det går med tanke på konkurrensförhållanden och ser 

inte den anställde enbart som en kostnad utan som en tillgång. Bertil betonade även att 

det inte på något sätt är fel för en duktig företagare att tjäna pengar.49 

Bertil tog även upp kopplingar mellan samhället och frikyrkan som indirekt påverkar 

företagslivet. Till exempel ansåg han att kyrkan är en bra skola för nya företagare 

eftersom den get möjlighet att lära sig tala inför grupper och ta ansvar. Det har länge varit 

så att en stor del av barnen i området går på kyrkans barn- och ungdomsgrupper, eftersom 

det inte alltid funnits andra alternativ, och även om de inte alltid är troende eller ens 

kommer från troende familjer får de del av det kristna budskapet. Bertil upplevde att detta 

hade minskat nu och att det var en mindre andel av barnen som deltog i kyrkans 

aktiviteter. Enligt Bertil kan detta vara en av orsakerna till det råare samhällsklimat som 

han tyckte sig uppleva, med mer våld och problem bland ungdomar. Ungdomarna saknar 

en kristen moral och etik och här därför inga spärrar. Bertil uttryckte det som att numera 

är allt tillåtet, utom att välsigna. Religion har fått dåligt rykte och det är accepterat att 

förbanna, men inte att ge någon välsignelse. Med detta syftade han på skolavslutningar i 
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kyrkan där prästen inte får ge välsignelse, samtidigt som det verkar vara mindre 

kontroversiellt att barn och ungdomar använder skällsord mot varandra.50 

2.4 Avundsjuka 

En intressant aspekt som togs upp av Ronald var en form av positiv avundsjuka. 

Avundsjuka, i lagom mängd, kunde enligt Ronald främja utveckling. Ser du att din 

granne har satt in nya fönster så vill inte du vara sämre utan ser till att få ihop pengar för 

att själv sätta in nya fönster, gärna bättre än grannens. Så länge det inte går för långt kan 

därmed avundsjukan vara positiv. Denna avundsjuka har jag själv upplevt hos vissa i 

bygden vilket gjorde det intressant att höra det från någon annan.51 Att särskilt den äldre 

generationen jämför sin trädgård, bil, eller något annat med grannens tycker jag att jag 

har hört rätt ofta. Även jämförande av barn och barnbarns prestationer har kommit upp 

med jämna mellanrum. 

Roland såg avundsjukan som positiv och som att den gynnade utveckling, förutsatt att 

den inte gick för långt, men sa också att avundsjuka i sig inte är något att sträva efter. Det 

var resultat som kunde komma genom avundsjukan som var positivt. 

2.5 Immigration 

Ronald tog flera gånger upp mångfald och invandrare. Invandring såg han som något 

positivt som man ska dra nytta av och gjorde kopplingen historiskt att Emelie Petersen 

hade varit invandrare och att utan henne hade det inte sett ut som det gör i bygden idag. 

Öppenhet och jämställdhet kopplades till väckelserörelsen och i förlängningen 

frikyrkorna och den öppenheten inkluderar att inte stänga ute någon på grund av dess 

bakgrund, vilket Ronald såg som en viktig detalj i och med att främlingsfientliga 

strömningar växer starkare i hela landet just nu och han såg inte det som något positivt.52  
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2.6 Jämställdhet och kvinnornas ställning 

Även frågan om kvinnor inom både religion och näringsliv togs upp. Det har, enligt 

Ronald, länge funnits kvinnliga pastorer inom frikyrkan och ingen reagerar på det. Inom 

Svenska Kyrkan går det lite långsammare med att få in kvinnliga präster i verksamheten 

men faktumet att kvinnliga pastorer inte är ovanligt kan kanske göra det enklare att 

acceptera kvinnliga präster i området. Däremot tyckte Ronald att det gärna kunde finnas 

fler kvinnor på höga poster inom näringslivet men verkade tycka att det var ett problem i 

hela landet snarare än i bara Gnosjöregionen.53 

Ronald berättade att majoriteten av de företag som grundades för en eller två generationer 

sedan grundades av män, men han hävdade att kvinnorna ändå haft stor betydelse för 

företagens framgång. Om mannen inte lyckades tjäna pengar på sitt företag blev kvinnan, 

som var hemma med familjen, ofta irriterad eller arg. Kvinnan kunde kräva av mannen att 

han sålde sitt företag om det inte gav vinst, eller, innan det startade, att han inte startade 

det alls eftersom det var för riskabelt. Ronald hävdade även att kvinnorna indirekt 

påverkat hur företagen ser ut. Även om hon inte satt med i någon styrelse gav hon sin 

man råd och förslag hemma.54 Om detta egentligen kan ses som något som stärkt 

kvinnorna eller främjat dem känns däremot inte helt självklart. 

2.7 Historik 

För att fullt förstå hur religionen, specifikt Alliansmissionen, påverkar och har påverkat 

näringslivet i Gnosjöregionen behövs det viss kunskap om hur relationen mellan de båda 

parterna har utvecklats historiskt. Jag kommer dels ta upp de historiska kopplingarna som 

framkom i intervjuerna och även fylla på den informationen med vad man kan läsa sig till 

i litteraturen. 

I intervjuerna framhävdes den historiska kopplingen särskilt av Ronald som gjorde en 

direkt koppling mellan Mormor på Herrestad och hennes arbete och bildandet av 
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Alliansmissionen en tid efter hennes död.55 Det drogs även paralleller till 

Frälsningsarmén, även om den inte har en lika direkt koppling till Mormor på Herrestad. 

Sambandet låg främst i att Emelie Petersen bedrev en välgörenhet som handlade om att 

hjälpa de utsatta att hjälpa sig själva, vilket liknar Frälsningsarméns metodistiska arbete. 

Däremot var inte Emelie Petersen metodist. Det kom också in en viss genustanke, då 

Ronald berättade att de engagerade i Frälsningsarmén, även på styrande nivå, i området 

har varit kvinnor. Roland verkade kunna se en koppling mellan det faktum att Emelie 

Petersen, som var kvinna, drog igång välgörenhetsarbete, och att Frälsningsarmén har 

haft många kvinnor.56  

Bertil nämnde Mormor på Herrestad, men bara mycket kort och gick inte in djupare på 

hennes betydelse. Han gav däremot fattigdomen, som förr var utbredd i bygden, stor 

betydelse för varför företagarandan i regionen ser ut som den gör. Den historiska 

kopplingen som Bertil gjorde fokuserade mer på 1800-talet än på Emelie Petersen. Bertil 

hävdade att frikyrkorörelserna inte kunde komma igång ordentligt förrän 

konventikelplakatet, enligt honom, avskaffades under 1800-talets andra hälft. 

I intervjun med Bertil togs det även upp att Svenska Alliansmissionen uppstod ur den 

Svenska Kyrkan. På Alliansmissionens hemsida beskriver de sin historia och där tas 

Emelie Petersen upp. Även om hon inte själv grundade Alliansmissionen framgår det av 

texten på hemsidan att hon upplevs som en utlösande faktor.57 

2.7.1 Mormor på Herrestad och hennes betydelse 

I intervjuerna med Ronald och Anders gavs Emelie Petersen, Mormor på Herrestad, stor 

betydelse för varför både kyrkan och företagandet länge varit starkt i bygden. Ronald 

gjorde den mest direkta kopplingen mellan Mormor på Herrestad och relationerna mellan 

frikyrkoförsamlingarna och företagen. Enligt Ronald var det Petersen som till stor del 

räddade den fattiga regionen genom att ge dem utbildning, arbete och religion. Ronald 

beskrev hur Petersen förfärades över att folket i området söp och inte var engagerade i 
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religionen. Inte ens prästen i hennes församling var nykter utan hon ska ha påstått att han 

framförde sin predikan berusad. Även i intervjun med Anders kom detta upp.58 

Ronald tog även upp att Petersens arbete inte var en välgörenhetsorganisation på det 

sättet att hon delade ut pengar till de fattiga. Hon satte dem istället i arbete och hjälpte 

dem sedan att sälja det de tillverkade. Det var kvinnorna hon främst gav arbete, vilket 

ofta var handarbete som de sedan sålde. På detta sätt hjälpte hon de fattiga familjerna att 

själva få en inkomst så de kunde klara sig utan hjälp i framtiden. Tanken var att hjälpa de 

behövande att hjälpa sig själva. Hon såg också till att barnen fick en grundläggande 

utbildning. 

Även kopplingen till företagarandan i bygden var mycket tydlig. Enligt Ronald mer eller 

mindre räddade Emelie Petersen folket i bygden från misär, genom att ge dem utbildning 

och predika evangeliet. Hennes insatser för att få folk att arbeta lade grunden till det som 

senare blev Gnosjöandan, enligt Ronald, och de kristna idealen gav Gnosjöandan dess 

speciella karaktär, där den ekonomiska framgången inte nödvändigtvis är det viktigaste 

för ett företag, utan det är också viktigt att stötta sina medmänniskor. Anders, som hade 

mycket kunskap om just mormor på Herrestad, gjorde inte samma direkta koppling till 

hennes arbete och företagarandan, även om kopplingen gick att se. Att Mormor på 

Herrestad betytt mycket för bygdens väckelserörelse verkade det däremot inte vara några 

diskussioner om. Det var kopplingen till näringslivet och uppkomsten av Gnosjöandan 

som Anders inte gav Mormor på Herrestad lika stor betydelse för. Anders tog även upp 

det faktum att även om mormor på Herrestad var en ensamstående kvinna som åstadkom 

mycket så höll hon på den tidens familjeideal. Enligt Anders gifte hon aldrig om sig när 

hennes man dog eftersom hon antog att hon själv också skulle dö snart och följa honom. 

Hon stod alltså inte upp emot några patriarkala strukturer på sin tid utan det faktum att 

hon blev en framgångsrik kvinna var snarare tur. Eftersom hon inte dog strax efter sin 

man behövde hon sysselsätta sig och arbetet med skolan, välgörenhet och 
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arbetsföreningen blev den sysselsättningen. Under den tid när hennes man levde var hon 

inte lika engagerad i välgörenhet.59 

2.8 Sammanfattning 

I intervjupersonernas svar gick det att se vissa gemensamma nämnare. Bland annat 

nämnde alla Mormor på Herrestad, även om de inte gav henne samma betydelse för 

uppkomsten av Gnosjöandan. Mormor på Herrestad är relevant när det gäller hennes 

diakoni, som enligt intervjuerna har påverkat moral och etik inom de lokala företagen. 

Hon satta folket i arbete och hjälpte dem därmed hjälpa sig själva. Även 

nykterhetsrörelserna, som har varit starka i Gnosjöregionen, går att härleda till Petersens 

arbete då en del av henens arbete gick ut på att få befolkningen i området att sluta supa. 

Även om Petersen kan verka vara en stark kvinna som gick emot den tidens patriarkala 

strukturer framkom det i intervjuerna att det inte var hennes tanke, utan hon värnade om 

den traditionella familjen och hennes välgörenhetsarbete var delvis ett sätt att fördriva 

tiden när hennes make dog, då hon inte dog snart efter som hon först hade räknat med. 

Det var snarare tur än en medveten vilja som gjorde hennes arbete framgångsrikt. 

Ärlighet som en egenskap för dels företagare men även människor i allmänhet och 

speciellt medlemmar av församlingen framhävdes i intervjuerna. Även öppenhet utåt och 

jämställdhet ansågs viktigt.60 Personers rykte i bygden verkar också ha kunnat påverka 

hur framgångsrika de kunde bli, i och med att en person med gott rykte till exempel 

kunde låna pengar utan säkerhet. Etiken och moralen inom företagslivet kommer, enligt 

intervjupersonerna, till stor del från frikyrkornas kristna etik. I en intervju lyftes även 

fattigdomen, som förr fanns i bygden, fram som något som har gynnat Gnosjöandans 

framväxt då fattiga människor, enligt intervjupersonen, var mer givmilda än rika. En 

direkt koppling till religionen gjordes också, genom att nämna att Jesus värnade om de 

fattiga. I samma intervju framkom det också en tro på att Guds välsignelse kan gynna en 
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företagare men att det blir svårare som rik att behålla välsignelsen i och med att man kan 

bli mer girig. 

Relationen mellan religion och näringsliv upplevdes, av intervjupersonerna, som starkare 

förr. Sekulariseringen i samhället leder även till mer våld och oroligheter, enligt en 

intervju, då ungdomar tappar den kristna moralen. Kyrkan lyftes även fram som en bra 

skola för företagare då den ger möjlighet att öva på att tala inför folk. 

3 Analys  

Intervjupersonerna talade alla om öppenhet och acceptans utåt och även acceptans för 

kvinnor i näringslivet kom upp. De hävdade att regionen har haft en accepterande 

inställning. Enligt Caroline Wigrens avhandling om Gnosjöandan är det däremot tvärtom, 

att det har varit svårt för utomstående att ta sig in i nätverken och företagen. Skepsis mot 

det okända har, enligt Wigren, varit stor. Det har även varit väldigt få kvinnor inom 

företagen och den traditionella familjen, där mamman i familjen stannar hemma, har varit 

vanlig i området. I fallet med kvinnans roll överensstämmer intervjupersonernas 

upplevelser med vad Wigren skriver. Även om intervjupersonerna framställde det som att 

kvinnan varit viktig för utvecklingen i bygden har hennes inblandning varit indirekt. Hon 

var hemma och tog hand som familjen och var inte direkt involverad i företaget som 

mannen drev. Roland, som tog upp historien om att låna pengar med gott rykte som 

säkerhet, kan på ett sätt styrka att det funnit en skepsis mot de som kommer utifrån. 

Någon okänd i bygden skulle ha svårt att bevisa ett gott rykte i området och hade därmed 

inte fått låna pengar på det sättet. Det känns som att intervjupersonerna egentligen inte 

lyfte fram information som visade på ett ovanligt öppet och accepterande samhälle men 

att de själva ändå upplevde det som det. 

Det finns även exempel på att intervjupersonerna inte verkar ha korrekt information. 

Bertil hävdade att frikyrkorörelserna inte kunde komma igång ordentligt förrän 

konventikelplakatet avskaffades, vilket han hävdade skedde under 1800-talets andra hälft. 

Enligt Sidenvall stämmer detta däremot inte. Konventikelplakatet förbjöd andakter i 

hemmen och infördes år 1723. Under denna period började även kristna grupper som inte 
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var knutna till statskyrkan växa i Sverige. Sidenvall nämner tyska pietister som ett 

exempel och tar upp att dessa hade störst inflytande i de södra delarna av landet.61 Frågan 

är då vad det var som höll tillbaka frikyrkorörelserna om det inte var konventikelplakatet. 

Enligt Bertil kom dessa rörelser som sagt igång på 1800-talet och han hävdade att 

konventikelplakatet var orsaken. Eftersom konventikelplakatet redan hade varit avskaffat 

en längre tid så måste orsaken vara någon annan. 

Wigren tar även upp avundsjukan, som en intervjuperson framhävde som något delvis 

positivt. I Wigrens avhandling är det däremot negativt då det enligt personer hon talat 

med leder till att man inte kan uppskatta vad andra har och alla vet om någon har till 

exempel köpt en ny bil. Man vet dessutom exakt vilken bil och hur den är utrustad. 

Wigren skriver att avundsjukan även påverkar mindre saker och tar upp ett exempel med 

trädgårdslampor. Om någon på en gata skaffar trädgårdslampor dröjer det inte länge 

innan alla på gatan också har trädgårdslampor. Detta känns som samma princip som 

intervjupersonen som talade om nya fönster. Eftersom många i området har det ganska 

bra ekonomiskt har de råd att köpa nya saker. Enligt Wigren är det negativa att målet med 

livet snarare har blivit materiella tillgångar än ett bra liv.62 Även om det är samma princip 

som intervjupersonen tar upp blir det tydligt att man kan tolka fenomenet på två olika 

sätt. Kanske kan intervjupersonen, som är en del av bygden och därmed är inne i 

systemet, ha en annan syn på det än någon som undersöker det utifrån. Wigren går vidare 

och beskriver att fenomenet kommer av att den tidigare generationen, som startade upp 

företagen, ofta var tvungna att jobba hårt för att få företaget att gå runt. När nästa 

generation tog över, vilka är de som i många fall driver företagen nu, var företaget redan 

igång och drog in pengar men traditionen att jobba hårt fanns kvar. Den nya generationen 

fick mer kapital att röra sig med och har råd att lägga pengar på materiella saker. Wigren 

skriver också att många i den här generationen motsätter sig hur det har blivit och väljer 

att sälja sina företag eftersom de inte vill att deras barn ska jobba så mycket och aldrig 

träffa sina familjer. 
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Nilson, som skriver om företagande i Borås och Örebro, skriver kort om sekularisering i 

Öst- respektive Västsverige. Enligt Nilson har sekulariseringen varit större i öst än i väst 

och viljan att röra sig ifrån området har också varit större i öst. I Gnosjöområdet, som hör 

till västra Sverige, har man inte i så stor utsträckning lämnat hembygden, utan stannat 

kvar och fortsatt driva familjeföretaget. Eftersom kyrkan är stark i området har 

sekulariseringen inte heller varit så framgångsrik, vilket stämmer med vad Nilson skriver. 

Samtidigt skriver Nilson att frikyrkorna historiskt har haft en starkare ställning i öst än i 

väst, men lägger till att undantaget är Jönköpings län, där Gnosjö ligger. Enligt Nilson 

skiljer sig Jönköpings frikyrkor från de östliga genom att de hade en mer konservativ 

prägel. Även om Nilson inte nämner Gnosjö direkt går vissa företeelser att koppla till 

området ändå. Bland annat tar Nilson upp kallelse som något som var starkare i väst än i 

öst. Genom kallelsetanken uppvärderades arbetet.63 Kallelsen tas även upp hos Weber.64 

Weber lägger fram en teori att kalvinismens tankar om predestination och moral främjade 

kapitalistiska framgångar. Framgång i detta liv tydde på att man var bland de utvalda. 

Samtidigt skulle man inte vara girig och behålla pengarna själv. Tanken blev att tjäna 

pengar utan att för den skull samla dem på hög. Vinsten skulle återinvesteras i företaget, 

vilket fick effekten att företaget kunde utvecklas framåt och bli mer framgångsrikt. Den 

utvalde skulle arbeta hårt men inte för egen vinning utan för att ge ära åt Gud, därav 

återinvesteringar och att leva enkelt trots framgång.65 

Enligt Weber kunde den fromme affärsmannen med gott samvete driva sitt företag, 

förutsatt att han agerade korrekt och inte använde sina vinster till något som kunde 

ifrågasättas. Själva drivandet av företaget blev då en plikt gentemot Gud. Affärsmannen 

kunde även rättfärdiga den ojämlika fördelningen av resurser genom att hänvisa till den 

gudomliga försynen, det vill säga att det var Gud som hade ingripit i världen och fördelat 

resurserna så som Han ansåg lämpligt. Guds vilja och plan var dessutom inte 

nödvändigtvis begriplig för människorna.66 
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Emilie Petersen var däremot pietist, inte kalvinist, men genom intervjuerna framkom det 

att hon har påverkat det religiösa livet i Gnosjöregionen och indirekt hjälpt till att bygga 

upp dagens Gnosjöanda. Petersens verksamhet syftade främst till diakoni och mission. 

Hon ville hjälpa människorna att hjälpa sig själva, genom att ge dem förmågan att ta sig 

ur fattigdomen. Utbildning och kristna, pietistiska ideal såg hon som vägen ur misären. 

Både Weber och intervjupersonerna tar upp att återinvestera vinsten som ett företag 

genererar. Att återinvestera verkar ha varit en del i grunden när det gällde att bygga upp 

det företagarklimat som präglat bygden. Intervjupersonerna såg samband mellan kristen 

etik och tanken på flit och företagsamhet, något som även Weber tar upp. Enligt Weber 

var det inte i sig något negativt att tjäna pengar utan det negativa var lättjan pengar kunde 

leda till. Bara för att man tjänade bra skulle man inte bli lat och luta sig tillbaka, utan 

kämpa vidare och återinvestera en del av vinsten. Skillnaden mellan Weber och arvet från 

Emelie Petersen i Gnosjöregionen är att Weber pekar ut kalvinisterna som speciellt 

framgångsrika och han nämner även att lutherska inriktningar inte varit lika 

framgångsrika som just kalvinisterna. I Gnosjöregionen är det däremot inte kalvinister 

som varit framgångsrika utan lutherska grupper. Man kan fråga sig om Weber kanske 

misstog sig och drog fel slutsatser. Det kan vara så att det inte var kalvinisternas religion 

som gjorde dem framgångsrika utan något annat. Detta skulle de då kunna dela med de 

lutherska grupperna i Gnosjö. Det kan också vara så att Weber hade rätt men att det som 

gjorde kalvinisterna framgångsrika kan komma till uttryck även i andra grupper och med 

andra grundförutsättningar. Kalvinisternas framgång verkar ha haft att göra med att de, 

enligt sin lära, fanns till enbart för att ge ära åt Gud och att det därmed inte fanns något 

syfte med att lägga pengar på hög, utan god arbetsmoral och flit gav Gud mer ära.67 

Individen blev själv helt ansvarig för sina religiösa handlingar med Calvins doktrin och 

antagligen uppstod frågan hos de flesta kalvinister om de var utvalda att nå himmelriket 

eller inte. En inriktning hävdade att den fromme kalvinisten skulle motarbeta alla tvivel 

om ifall han var utvald eller inte för tvivel var ett tecken på att du inte var utvald. Ett sätt 
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att sluta tvivla var att hänge sig åt en världslig aktivitet och utföra den väl. Utfördes 

aktiviteten väl blev man självsäker och därmed slutade man tvivla.68 

Samtidigt är inte Gnosjöandan helt lik de företag Weber skriver om. Företagen i 

Gnosjöregionen vill vara små och inte växa sig stora, även om det har ändrat sig något 

nu. Tittar man mer på det har Weber rätt, företagen i Gnosjö är inte lika framgångsrika 

ekonomiskt som de större företagen och kanske hade de varit mer framgångsrika om 

kalvinister hade grundat dem. Återinvesteringarna är det som ändå binder samman 

Webers kalvinister och Gnosjöregionens lutherska församlingar. Frågan som uppstår är 

då; varifrån kommer tanken på återinvestering i företagen? För Weber handlade det om 

att kalvinisterna inte skulle vara giriga och samla på sig mycket pengar som de sedan 

behöll själva, utan de skulle arbeta för att ge ära åt gud, och därmed inte behålla 

pengarna. De skulle tillbaka in i företaget så företaget kunde fortsätta. Weber ser inte 

detta som helt unikt för kalvinismen, utan det visar sig även i andra protestantiska 

grupper, men inte med samma framgång. I mina intervjuer lyfts Emelie Petersen fram. 

Hennes tanke att välgörenhet inte handlade om att bara dela ut pengar till de fattiga, utan 

att hjälpa dem själva tjäna dessa pengar, skapade en arbetsmoral där företagarna inte 

samlade på sig pengar utan återinvesterade i företaget för att hjälpa. De såg företaget 

långsiktigt och som en tillgång för hela regionen, inte enbart ett sätt för de själva att tjäna 

pengar. Weber pekar däremot inte ut enbart kalvinismen som framgångsrik inom 

kapitalism, men lyfter fram den som särskilt framgångsrik. Egenskaper som i intervjuerna 

lyftes fram som viktiga var bland annat ärlighet och att inte slösa med pengar. Weber 

nämner ärlighet och sparsamhet som egenskaper som varit viktiga för att kapitalismen 

blivit framgångsrik. Där går att se en tydlig parallell mellan Weber och mina intervjuer. I 

grunden verkar Gnosjöandan och Webers kalvinister båda ha nått kapitalistisk framgång 

men drivkrafterna har varit olika. När det hos kalvinisterna handlade om att arbeta hårt 

och osjälviskt för att ära Gud så handlade Emelie Petersens arbete, som får ses som 

grunden till den moderna Gnosjöandan, om diakoni och välgörenhet, inte egentligen om 

att arbeta för Guds skull. Trots detta uppstår vissa paralleller, då främst tanken att 

återinvestera i företaget och inte vara girig. En viktig skillnad är att kalvinisternas företag 
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verkade ha religionen som drivkraft medan företagen i Gnosjöregionen bara indirekt är 

kopplade till religion. Drivkraften, från början, var istället överlevnad. 

I en intervju nämndes det att en kristen företagare kan vara framgångsrik för att denne har 

Guds välsignelse, alltså en direkt länk mellan framgång i det materiella och religiositet. 

Kalvinisterna i Webers undersökning såg framgång i livet som ett tecken på att man 

hörde till de utvalda, så möjligen går det att se en viss likhet mellan just den intervjun och 

kalvinisterna.69 

Det går däremot inte att göra en rättvis jämförelse mellan Weber och mina intervjuer. 

Weber hade statistiskt material från en stor grupp som han analyserade och drog 

slutsatser utifrån, jag har tre personers individuella upplevelser. Webers slutsatser har 

alltså ett annat utgångsläge och går lättare att applicera på andra områden. Mina 

intervjuer ger en inblick i vad tre personer upplever och utifrån det kan man sedan gå 

vidare och testa resultaten ytterligare mot bland annat Weber. Det faller däremot utanför 

detta arbetes ramar. Webers undersökning är dessutom gammal och förutsättningarna har 

förändrats sedan han genomförde den. En intressant undersökning hade varit att göra en 

undersökning liknande Webers i Gnosjöregionen och se om resultatet går att återskapa på 

en annan plats, i en annan tid och med helt andra samfund. Mina intervjuer har behandlat 

medlemmar i alliansmissionen med min upplevelse är att det är frikyrkoförsamlingarna 

överlag som har varit engagerade i näringslivet, snarare än Svenska Kyrkan. 

Weber skriver om en arbetsmoral som delades av flera religiösa grupper på hans tid. Det 

handlar om att rikedom i sig inte är något dåligt utan det är att slappna av när man har fått 

tillgångar som är dåligt. Arbete är bra då det skulle ge ära åt Gud.70 Detta resonemang 

leder till att det inte är fel att tjäna pengar men att du även när du har tjänat ihop en del 

bör fortsätta arbete. Det är själva lättjan som blir det negativa. Samma mönster går att se 

hos Emelie Petersen när hon ville få igång folket i Gnosjöregionen och arbeta. De var, 

enligt henne, försupna och lata, vilket inte var bra enligt hennes tro. Emelie Petersen 

tillhörde pietismen, vilken är en av rörelserna som Weber tar upp. Här går att möjligen se 
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en koppling mellan Emelie Petersens tro och den företagarkultur som uppstod i regionen. 

I intervjuerna framgår att flit och hårt arbete var något som har präglat företagslivet, alltså 

att även de som har tjänat en del inte lutar sig tillbaka utan fortsätter arbete. Det kom 

även fram att religionen troligen hade större betydelse förr än den har nu, men att själva 

andan och inställningen till företagandet fortfarande lever kvar, utan den direkta 

kopplingen till kyrkorna. 

Sammanfattningsvis finns det likheter mellan det Weber såg i sin undersökning och det 

jag har hittat i mina intervjuer. Ärlighet, pålitlighet, återinvesteringar snarare än att lägga 

pengar på hög och hög moral återkommer i båda fallen. 

4 Slutsats 

Utifrån de tre intervjuerna kan man fastslå att intervjupersonerna upplever det som att 

frikyrkoförsamlingarna och företagen har haft kontakt och påverkats av varandra. Vad 

denna påverkan lett till och hur kyrkligheten konkret påverkat företagsamheten är svårare 

att sätta fingret på. Intervjuerna lyfter fram frikyrkans ideal och moral, snarare än tro, 

dogmer, riter och traditioner. Det är vad intervjupersonerna upplever som kristen, 

frikyrklig moral som är det väsentliga. Det praktiska utförandet av religionen togs knappt 

upp alls i intervjuerna. Intervjupersonerna anser också att det inte bara är de troende och 

engagerade i församlingar som har påverkats av de kristna idealen, utan det är hela 

bygden och därmed även företagskulturen.  

Mormor på Herrestads betydelse för bygdens utveckling gavs olika vikt i intervjuerna. 

Störst betydelse gavs hon av Ronald och minst av Bertil. Anders var den som fokuserade 

mest på henne och han hade också störst kunskap om hennes liv. Anders, som hade mest 

kunskap om henne, medgav visserligen att hon hade haft betydelse men gav henne inte 

samma vikt som Roland beträffande företagsamheten i bygden. Roland lyfte delvis fram 

henne som startskottet och själva grunden för den moderna Gnosjöandan medan Anders 

såg henne ur ett mer rent historiskt perspektiv. Bertil nämnde henne enbart mycket kort 

och fokuserade på annat i intervjun. I och med att Emelie Petersen var pietist och inte 

lutheran är frågan hur hennes tankar och ideal kan direkt överföras på moderna 



 

 

 34 

förhållanden. Pietismen har inte fått något fäste i området utan det är andra kristna 

grupper som dominerar. Det går att finna vissa paralleller till Webers teorier och hur 

relationen mellan kyrkan och näringslivet verkar ha utvecklats i Gnosjöregionen men 

Weber lyfter inte fram pietism som den drivande kraften, utan kalvinism. Det verkar 

alltså som att fenomenet inte nödvändigtvis behöver vara unikt för en enda kristen 

inriktning utan kan uppstå på olika sätt, inom olika inriktningar. För att bevisa detta krävs 

dock mer underlag än tre intervjuer. Samtidigt var drivkraften hos kalvinisterna och hos 

Emilie Petersen olika, även om resultatet har vissa likheter. 

Samtliga intervjupersoner upplevde också att kontakten mellan företagandet och 

frikyrkorna hade större betydelse förr. I och med sekulariseringen i samhället har 

organiserad religion fått stå tillbaka. I intervjun med Bertil fick sekulariseringen en vidare 

betydelse då det i denna intervju kom fram tankar på att bristen på kristendom i samhället 

idag leder till våld och ett råare samhällsklimat än det var förr när fler var engagerade i 

kyrkan. Rent konkret ansåg Bertil att ungdomarna missar att uppfostras med kristna ideal, 

i och med att färre numera deltar i kyrkans barn- och ungdomsaktiviteter. I förlängningen 

kan man kanske analysera det mot Weber som skriver om att de som hade starkast 

pliktkänsla och arbetsmoral var de religiösa. Som exempel kan nämnas de kvinnliga 

arbetarna med pietistisk bakgrund som var mer villiga än andra att ta till sig nya 

metoder.71 Att våld däremot skulle öka på grund av sekularisering finns det inget om hos 

Weber. 

4.1 Vidare forskning 

För att få en mer utförlig bild av förhållandet mellan frikyrkorna och näringslivet i 

Gnosjöregionen behöver fler intervjuer utföras. I detta arbete har fokus lagts på en grupps 

upplevelser av relationen mellan näringsliv och kyrka, vilket svarar på hur just den 

gruppen upplever förhållandet. 

Att få höra hur inflyttade till regionen upplever Gnosjöandan och den starka 

frikyrkligheten hade varit intressant. I de tre intervjuer som uppsatsen bygger på lyfts en 
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anda av solidaritet och öppenhet utåt fram, vilket skulle kunna tyda på att det är enkelt för 

utomstående att ta sig i. Samtidigt tar Wigren i sin avhandling upp motsatsen, att det 

skulle finnas en misstro mot utomstående. Intervjuer med personer som är involverade i 

näringslivet men inflyttade utifrån hade gett en bild från den utomståendes perspektiv. 

Även frågan om hur kopplingarna till kyrkan upplevs av en inflyttad hade varit intressant 

då kyrkan på många andra ställen i landet inte är lika stark som i Gnosjöregionen. De tre 

intervjupersonerna som här har presenterats ser kyrkan och de kristna idealen som något 

positivt. Frågan är om en utomstående skulle uppfatta det på samma sätt eller kanske se 

relationen till religion som ett hinder. 

Även kvinnors upplevelser är intressanta, både i relation till nutida förhållanden och 

historiskt. Majoriteten av företagarna i Gnosjöregionen är fortfarande män, vilket inte 

skiljer sig från resten av landet. Det hade varit intressant att ta reda på om kvinnor 

upplever det som svårare eller enklare att ta sig fram i Gnosjö jämfört med andra delar av 

landet, eller om det kanske inte upplever någon skillnad alls. Om kvinnor märker av de 

kristna idealen i bygden är också en fråga som kunde vara intressant att ställa. Gör 

näringslivets historiska kopplingar till frikyrkorörelsen det svårare för kvinnor att ta sig 

fram eller har kopplingarna kanske haft positiva effekter för kvinnornas ställning? 

Det hade även varit intressant att titta mer på Bertils tankar om att sekulariseringen i 

samhället leder till mer våld och oroligheter. Om det ligger något i vad Bertil tror skulle 

det kunna vara intressant att undersöka om det är religionen i sig som hindrar våld och 

oroligheter eller om det är något specifikt fenomen inom religionen. Kan detta fenomen i 

så fall återskapas i en sekulär miljö? 

I förhållande till Webers teori skulle man kunna undersöka om det verkligen var den 

kalvinistiska läran som ledde till kapitalistisk framgång eller om det var något annat, som 

fanns i kalvinismen men inte var unikt för den, som främjade utvecklingen. Kalvinismen 

togs inte upp alls i mina intervjuer och verkar inte ha haft något inflytande alls i 

Gnosjöregionen. 
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Bilagor 

Intervjumall 

Kyrkan 

1. När kom du först i kontakt med frikyrkan? 

2. Vilken betydelse hade den för dig då? Vilken betydelse har den nu? 

3. Vilken betydelse upplever du att frikyrkan har för regionen? 

4. Hur ser församlingslivet ut i samhället? 

5. Vet du om frikyrkan har någon kontakt med skolorna i trakten? 

 

Näringslivet 

6. När blev du först engagerad i näringslivet/företagandet i området? Hur/varför? 

7. Hur ser din relation till näringslivet ut idag?  

8. Gnosjöregionen är känd för sina småföretag, de informella nätverken och att 

invånarna är driftiga/flitiga (”Gnosjöandan”). Hur mycket har du märkt av de informella 

nätverken? Vilken betydelse har de för näringslivet? 

 

Kyrka/Näringsliv 

9. Vet du om frikyrkan på något sätt stöttar företagen i trakten, t.ex. genom 

sponsring? 

10. Är det många, vad du vet, inom frikyrkan som har kopplingar till näringslivet? 

11. Finns det något mer du vill berätta om? 
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