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församlingsmedlemmarnas människosyn och världsbild ur en ekoteologisk synvinkel. 

Abstract: I was interested to find out how active members of the Swedish church congregation 
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change in view of mankind and worldview from an ecological view, to meet the global 
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common strategy is lacking to as a movement work with the congregations view of man and 
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Inledning 

Anledningen till att jag skriver denna uppsats är att jag är nyligen invald i Svenska Kyrkan 

Bollnäs – Ovanåkers samfällighetsfullmäktige och att jag under mina studier vid Högskolan i 

Gävle läser litteratur som kopplar ihop religionen med politik och ekonomi. Det jag vill få 

veta är om och i så fall hur Bollnäs församlings personal och politiker ser på församlingens 

roll i det lokala miljöarbetet. Det empiriska materialet består av fyra intervjuer med frågor om 

församlingens människosyn och världsbild och informanternas egna lösningar på de ställda 

frågorna. 

Min teoretiska ansats bygger på Sallie McFagues teori i boken ”Abundant life – rethinking 

Theology and Economy for a planet in peril” som vänder sig till den vita medelklassen i USA. 

Sallie McFague argumenterar  i boken för att varje enskild kristen måste ta sitt ansvar för den 

globala miljökatastrofen som pågår och visar hur det ”inre” resonemanget bör se ut för att 

vara en god kristen. I Sverige har inte religionen samma tyngd och betydelse i människors 

vardagsliv som i USA. Svenskar identifierar sig inte genom sin församlingstillhörighet och 

svenska kyrkans gudstjänster visar ett sjunkande besöksunderlag. Församlingarna kämpar 

med sjunkande medlemsantal även om Bollnäs församling visar sig minska i lägre takt än 

många andra församlingar. Det är dock många boende inom församlingens område som är 

engagerade i miljö- och kulturorganisationer och ägnar sig åt andliga övningar som healing 

och yogameditation. 

Målet med min uppsats är att undersöka om mina informanter anser att Svenska Kyrkan, 

lokalt i Bollnäs, har en roll i miljöarbetet och om de arbetar strategiskt med församlingsbornas 

syn på människan och den kristna världsbilden ur ett ekoteologiskt perspektiv. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att besvara är om det globala miljöhotet har påverkat Svenska 

Kyrkans roll lokalt i Bollnäs och hur människorna som är aktiva i församlingen tänker om 

kyrkans roll i denna fråga i framtiden. 

 Vilka faktiska miljöåtgärder har Bollnäs församling gjort? 

 Vilket informationsmaterial sprids genom den lokala församlingen? 

 Vad är Bollnäs församlings roll i miljöarbetet i framtiden? 

 Finns det en samsyn i vad församlingen kan och bör göra? 

1.2 Avgränsning 

Avgränsningen ligger i McFagues ekoteologi och att jag har valt ut informanterna utifrån 

deras uppdrag inom den lokala församlingen. Min ambition var att göra åtta intervjuer men av 

olika skäl blev det slutligen fyra personer som svarade på mina frågor. Det är två anställda 

och två förtroendevalda som är mina informanter. 
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De frågor jag ställde till informanterna var: 

1. Diskuteras det globala miljöhotet, konsumtions- och tillväxtsamhällets konsekvenser i 

församlingen? Eller i din omgivning? Vilka känslor leder dessa samtal till och vilka 

lösningar pratar Ni om? 

2. Beskriv församlingens människosyn och hur den skulle behöva förändras för att stödja 

en hållbar samhällsutveckling? 

3. Vilka hinder ser Du för att en sådan förändring av människosynen ska ske lokalt här i 

Bollnäs? 

4. Hur kan Kyrkan använda den naturvetenskapliga forskningen  för att bli mer 

trovärdiga? 

5. Idag fokuserar samhället på individen och saker, konsumtion och tillväxt. Vad ser Du 

som viktigt att fokusera på? Hur kan kyrkan bidra till att förändra samhällets fokus? 

6. Vilka ”Husregler” lever Du efter idag? Vilka ”Husregler” har Bollnäs Församling och 

hur skulle de behöva förändras? 

7. Det finns en gräns för hur många människor Jorden kan föda ur ett ekologiskt 

perspektiv, hur ska en sådan gränssättning kunna göras ur kristen synvinkel? 

8. Vad är ur en kristen synvinkel ett gott  och lyckligt liv? Hur ska vi framöver kunna 

leva ett gott och lyckligt liv? 

9. En bild eller dikt som beskriver Din syn på ett bra liv i Bollnäs och/eller i världen? 

 

Intervjuerna har skett via e-mail- och telefonkontakt vid ett antal gånger per informant, på 

grund av tidsbrist för framförallt personalinformanterna. En informant blev sjuk och inlagd på 

sjukhus och en informant kände sig mer bekväm med att få skriva ner sina reflektioner. Under 

arbetets gång har det framkommit att en informant svarar på uppdrag av flera personer som 

jag tillfrågat om de varit villiga att delta. Orsaken till detta skulle vara att mina frågor utgör 

själva kärnan i församlingens uppdrag och att det var viktigt att visa enighet. Detta gör att 

tillförlitligheten minskar eftersom nyanser och olika kunskaper och erfarenheter inte delges i 

underlaget. Även det faktum att jag är förtroendevald kan ha påverkat tillförlitligheten. 

1.3 Metod 

De metoder jag valt är att intervjuer med förskickade frågor och en enkel observationsanalys. 

I följebrevet beskriver jag bakgrunden till mina frågor (bil.1). Tretton personer fick 

frågeunderlaget. Åtta anställda och fem förtroendevalda. Två anställda och två 

förtroendevalda svarade.  

 

Målet är att analysera svaren utifrån Sallie McFagues metod i hennes bok ”Life Abundant – 

Rethinking Theology and economy for a planet in peril”. De fördelar med metoden jag funnit 

är att jag tvingas konkretisera mina frågor, vilket kan vara svårt i detta ämnesområde, och att 

mina informanter fick tid att fundera igenom sina svar flera gånger innan de svarade. 

Nackdelen som jag ser efteråt är att hälften av de tillfrågade upplevde frågorna så känsliga att 

de valde att avstå från att delta eller uppdrog åt en person att svara, och att jag inte har tillgång 
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till informanternas röst- och kroppsspråk när de svarat på frågorna. Alla fyra som svarat är 

duktiga att skriva och brodera ut sina åsikter, de har ställt egna följfrågor och besvarat dem till 

viss del och på så sätt ökat min kunskap. 

 

Observationerna har jag gjort i Bollnäs Församlingshem under två tillfällen under våren 2010. 

Jag har då läst igenom materialet som är uppsatt på anslagstavlan i entren och tagit ett ex av 

varje broschyr i informationshyllan.  

 

1.4 Teori 

Sallie McFague har i sin bok ”Life Abundant” tittat på vad som får människan och planeten 

att må bra, vilka nya vetenskapliga rön, främst ekologiska, som stöder hennes tes och 

utarbetat en teologi för dem som har den största möjligheten att förändra sakernas tillstånd. 

Hon vänder sig till den vita medelklassen i USA och använder historien för att visa att 

förändring är möjlig och vilka moment som måste till för att genom känsla skapa motivation 

hos människor att förändra sitt beteende åt rätt håll. Att vara kristen är att reflektera och 

handla efter sin övertygelse, hävdar Sallie McFague och den individualistiska 

marknadsmodellen har svikit oss (McFague, 2001). Genom metaforen Banketten som finns 

återgiven i olika former (Matt.22:1-13, Lukas 14:15-24) visar McFague att Jesus var en social 

revolutionär och att kristna idag behöver tänka och handla på samma sätt idag. McFague 

sätter in människan i ett ekologiskt ekonomiskt sammanhang som jag återkommer till. Hon 

hävdar att genom att bjuda in alla, oavsett social eller biologisk ställning, till bordet att äta sig 

mätta kan kristna börja agera rätt i Guds namn. Nedan följer en kort sammanfattning av 

hennes teologiska budskap. 

Kristologi 

Gud är med oss – med oss alla människor och andra livsformer, men speciellt dem som inte 

har rättvisa, hälsa eller fullbordande. 

Jesus Kristus är förkroppsligandet av Guds kärlek och kraft, manifestationen av källan från 

vilket allt kommer, målet mot vilket allt strävar och det nuvarande som allt existerar och 

blomstrar i. 

Teologi 

Som Guds kropp är jorden helig, den heliga handlingen, inkarnationen av Gud, så att varje 

ting är genom sin egen speciella utformning närvaron av Gud. En ekologisk ekonomisk 

modell betyder en världslig Gud, en inkarnerad Gud. 

Människosyn 

Guds härlighet består i varje varelse till fullo levande och vi lever för att ge Gud ära genom att 

älska världen och allt som finns i den. 
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Världsbild 

Planeten är en organism eller ett samhälle där människor och andra livsformer överlever och 

har framgång genom sitt inbördes förhållande och ömsesidiga beroende av varandra. 

Livsregler 

Ta bara din del av kakan, städa upp efter dig och håll huset i gott skick för dess nästa 

hyresgäst. 

Det här min egen tolkning av Sallie McFagues ekoteologi beskriven i boken ”Life Abundant”. 

 

1.5 Begrepp och definitioner 

Dessa definitioner är hämtade ur Nationalencyklopedin. 

Kristologi, den teologiska läran om Jesus Kristus. 

Teologi, ”läran om Gud” den teoretiska behandlingen av en troslära. 

Eskatologi, läran om de yttersta tingen, både kristna och icke-kristna föreställningar om 

världens undergång och förnyelse men också det som händer den enskilda människan efter 

döden. 

Ekonomi, studiet av resursers bildande, organisation och användning inom vilka människor 

söker sin bärgning och försöker tillfredsställa sina behov; läran om hushållning och 

förvaltning. Även vetenskapliga teorier i dessa frågor kan benämnas ekonomi. 

Ekologi, vetenskapen om de levande varelsernas relationer till sin omvärld. Förändringar i 

naturen i både kort och lång tidsdimension studeras, liksom olika ekologiska 

regleringsmekanismer. Autekologi behandlar den enskilda individens eller artens relationer 

till omvärlden. Populationsekologi berör förhållandena mellan artfränder, bl.a. ålders- och 

könsrelationer, fortplantning och spridning till nya platser. Vegetationstyper studeras inom 

växtsociologin. Produktionsekologi behandlar organiska ämnen och dessas omsättning i 

näringskedjor och näringsvävar. 

Varje organism befinner sig i ett växelspel med icke-levande och levande omvärldsfaktorer, 

t.ex. temperatur, nederbörd och salthalt resp. bytesdjur, betesväxter och konkurrenter. Fram 

till omkring 1960 var ekologin och dess begreppsvärld så gott som okänd utanför akademiska 

kretsar. Med det snabbt växande miljömedvetandet under 1960- och 70-talen spreds också 

ekologiska idéer ut i samhället. Under 2000-talet har ekologin fått stort inflytande inom 

naturvården, t.ex. vid upprättandet av listor över hotade arter. 

Konsument, kund eller förbrukare av varor och tjänster. 

http://www.ne.se/n%C3%A4ringskedja
http://www.ne.se/n%C3%A4ringsv%C3%A4v
http://www.ne.se/hotade-arter
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Konsumtion, inom biologin intag av organiskt material, hos organismer som saknar förmåga 

att bygga upp sina kroppsvävnader och skaffa energi från oorganiska ämnen och solen. 

Generellt sett konsumerar djur växter, predatorer konsumerar sedan djur som konsumerar 

växter. 

Kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen befinner sig företrädesvis i privat ägo 

och där produktionen regleras av marknadskrafterna. 

(2010-05-11 Nationalencyklopedin • Kort) 

Det finns även andra definitioner som förtydligar ordens beydelse. 

Eco + logos betyder ordagrant kunskapen om strukturen och dynamiken av hushållet, hur det 

är uppbyggt och drivs och vad som krävs för att leva tillsammans (L. Rasmussen, 1996). 

Eco+nomos betyder ordagrant hushållets regler, att veta hur saker fungerar och arrangera 

”hushållen” så att materialtillgången är tillräcklig och hållbar för fortsatt överlevnad. (L. 

Rasmussen, 1996) 

Oikos är det grekiska ordet för livsrummet Jorden och används ibland annat Nya Testamentet.  

(L. Rasmussen, 1996). 
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2. En litteraturstudie i ekofeministisk mediateologi 

2.1 Kristendomens ansvar för dagens situation 

Religionens roll har varit och är fortfarande i många länder att organisera människorna och 

öka motivationen att agera och därigenom förenkla beslutsfattandet. För att förstå religionens 

roll historiskt börjar jag med en kort historisk återblick. Religion, politik och ekonomi har 

alltid varit i symbios men alla tre har förändrats i olika takt under de sista femhundra åren. 

Människans sätt att tänka styrs av den världsbild som är förhärskande i kulturen och förändras 

sakta med hjälp av bilder, berättelser och upplevelser (McFague, 2001). 

Sallie McFague skriver i sin inledning i boken ”Life Abundant” att den kristologi som 

formulerades efter medeltidens svarta år under upplysningstidens början har haft en mycket 

viktig roll för den kristna västvärldens utveckling. Kristendomen kunde då formulera en 

kristologi som följde människornas behov av individuell religiös och politisk frihet och att 

alla kunde vara sin egen lyckas smed. Det ekonomiska system som bygger på den individuella 

religiösa och politiska frihetens modell – den individualistiska marknadsekonomin, där några 

människor har rätt att ta allt de kan komma över, har dock visat sig förödande för planeten 

och gör andra  människor fattiga (McFague, 2001). Idag är individens rätt och ansvar att ta för 

sig så djupt rotad i vår kultur att vi tror att det är människans natur.  Vi människor, framförallt 

den vita europeiska människan, har genom jordbrukets revolution därefter den industriella 

revolutionen och nu genom den virtuella informationsrevolutionen, strävat och strävar efter 

dominans över naturen och andra grupper av människor. Idag och i framtiden kan människan 

genom kunskap och forskning omskapa och nyskapa biologiska produkter som tidigare endast 

varit naturen och evolutionen förunnat. Samtidigt som människan i informationssamhället 

kopplar bort sig själv från lokalsamhället och sina rötter både fysiskt och mentalt. 

En annan teolog, Larry Rasmussen, beskriver det som att ”Människan” beter sig autistiskt  

genom att inte koppla känslan av empati och ödmjukhet till sina beslut, i en värld som 

organiseras som ett företag. Företag konkurrerar på en marknad där bara maximal vinst räknas 

och man har inget ansvar för att ge tillbaka det man lånat från jorden i form av rena 

naturresurser. Det ekonomiska systemet snarare uppmuntrar det omvända. Det har resulterat i 

en form av naturapartheid (L. Rasmussen, 1996) som redovisas genom befintlig statistik av att 

t ex soptippar, är mer frekvent placerade i områden med flest afroamerikaner än i vita 

områden. Miljögränsvärden och lagar är hårdare och böterna högre i vita områden än i 

områden med fler latinamerikaner. Detta sker inom länder och mellan i- och u-länder. 

Samtidigt finns det motkrafter som arbetar för hållbara samhällen på lokalnivå i USA och i 

andra länder. Lokala grupper som är sammankopplade med den moderna tekniken globalt och 

ekumeniskt (L.Rasmussen, 1996).  

2.2 Från Gud till Mammon 

Hur pengarnas betydelse har förändrats sedan tidernas begynnelse har Mark C. Taylor 

beskrivit i boken ”Confidence Games”. Han beskriver hur människan första gången gick från 

ren byteshandel till att köpa tid med hjälp av pengar och till marknadens religiösa roll i 
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samhället idag. Från Platons tid fram till och med Medeltiden var kreditgivare och ockrare 

perversa typer som fördömdes av kyrkan. Därför överlät de kristna kreditverksamheten till 

judarna. Luther fördömde även han handel och kapitalism som Djävulens verk. Calvin 

däremot, som var en andra generationens protestantisk kyrkoman tog sig an att utforma en 

teologi som passade i ett samhälle med en snabbt växande medelklass i städerna. Han insåg 

att om den nya religionen, protestantismen, skulle överleva måste den varmt välkomna 

kommersiell företagsamhet och kreditsystem och räntor, annars skulle den dö ut. Adam Smith 

var en skotsk puritan och filosof som under 1800-talet vidareutvecklade grunden för vårt 

moderna individualistiska marknadskapitalistiska system som vi idag lever med, utifrån 

Calvins teologi och Darwins evolutionsteorier. Han är även den man som myntade begreppet 

”den osynliga handen” inom ekonomisk teori. Andra filosofer under denna tid var Marx, 

Hegel och Kant. Taylor anser att den globala nätverksekonomin som vi lever med idag har 

sina rötter i Adam Smiths teorier, samt att språket och konstens roll i den globala 

kapitalismens framväxt är viktig. Under en tid i början av 1900-talet övertog konsten 

religionens roll och Las Vegas och Andy Warhols utställningar i stora varuhusfönster i USA 

påverkade stora mängder människor med sina symboler av symboler. Ända fram till 1980-

talet hävdade forskare inom sociologin, som t ex Weber, att religionen var död. Men 

framväxten av den globala marknadsekonomin, där man tjänar pengar på tidsskillnader och 

tiden går fortare och fortare, sammanfaller med en global religiositet. I en tidigare bok, 

”About religion – Economies of Faith in Virtual Culture”, beskriver Mark C. Taylor hur 

pengar som stoppas in i det finansiella nätverket växer och blir mer och mer och osynligt. 

Kvar finns bara symboler som i de gamla kyrkomålningarna där Gud symboliserades som en 

man. Den tekniska utvecklingen av Internet, utvecklingen av nya finansiella tjänster och 

mjukvaror för att stödja marknadssystemet exploderar och skillnaderna mellan människors 

levnadsstandard ökar. Sökande efter meningen med livet och behovet av trygghet ökar.  

Men överallt där den globala marknadskapitalismen sätter sitt avtryck växer 

fundamentalistiska religiösa grupper fram, i USA är de kristna och i andra delar av världen 

muslimska eller hinduiska. Människorna tar religionen till hjälp för att motivera sig själva att 

försöka förändra sin livssituation när ”marknaden” inte erkänner eller värdesätter deras 

existens. Skillnader i människors levnadsstandard leder alltid till spänningar. Naomi Klein har 

i en serie böcker som ”Chockdoktrinen” och ”No Logo” visat hur aktörer använder sig av den 

kunskapen för att maximera vinst. 

2.3 Handlingsstrategier i en osäker värld 

Kontentan av dessa teorier och beskrivningar av det kapitalistiska marknadssystemet, konsten, 

språket och medieteknikens framväxt, är att natur, kultur och samhälle är sammantvinnat i ett 

komplext nätverksystem från det lokala till det globala (C.Taylor, 1999). I detta nätverk växer 

nya nätverk fram som hänger ihop med varandra och utvecklas ur varandra och i denna 

omgivning av relativitet finns inget absolut förutom att vi inbördes påverkar varandra. För att 

hitta i och förstå denna nya verklighet krävs en karta. Den finansiella härdsmältan i slutet på 

90-talet borde ha varnat oss för de ekonomiska, sociala och politiska problem som skapas när 

människor i maktställning förblir ideologiskt fastlåsta i gamla tankemodeller (C.Taylor, 

2004). Ju mer inbördes samordnade och beroende vi blir av varandra globalt kommer 
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övertygelser, säkerhet och stabilitet att försvinna tror Taylor. Detta kommer att upplevas så 

splittrande och störande för många människor att de kommer att söka skydd hos dem som det 

minsta påminner om svunna tider och nationalism, extremism och fundamentalism får en 

grogrund, fortsätter Mark C. Taylor. Under lång tid har bilden av Gud som man, kung och 

fader gett människorna en association till ägarskap, lydnad och beroendeskap som dikterat hur 

goda kristna ska uppträda. Idag är den bilden av Gud inte trovärdig för den moderna upplysta 

och relativt jämställda människan och kristendomen måste anpassa sig och beskriva Gud som 

Frälsare och Skapare på ett nytt sätt hävdar både Taylor och McFague. Det är till och med så 

att varje kultur behöver utforma sin nya ekologiska teologi inom ramen för varje religion för 

att vi tillsammans ska kunna lösa de globala miljöproblemen som människan skapat. Om vi är 

den kristna västvärlden som lever gott, vilka är då ”de andra”? 

 

2.3 Vilka är ”de andra”? 

Den vänsterradikale författaren Tariq Ali, med ett ursprung i nuvarande Pakistan, beskriver 

islams utveckling som statsreligion. Berättelsen handlar om det osmanska riket uppgång och 

fall och mötet mellan den kristna imperiereligionen och islam i de länder som under 1900-

talet försett västvärlden med olja och den ”fristad” för judar som kallas Israel. Kampen mellan 

Sovjetunionens ateistiska kommunism och USA:s kristna imperialism har till stor del förts 

med stor blodspillan i dessa länder. Genom att manipulera statskicken och militären i dessa 

länder för att säkerställa sin egen oljetillförsel har de bägge imperierna skapat en frustration 

och ett hat hos människorna i dessa länder som uppträder i islams namn med jämna 

mellanrum. De ansvariga för dådet 11 september 2001 i USA var inga fattiga, outbildade eller 

ovårdade religiösa fanatiker. Men vad får välutbildade hög- och medelklassmänniskor att 

utföra ett sådant självmordsuppdrag? Ett svar, hävdar Ali, kan vara den Saudiarabiska 

statsreligionen wahhabitislamism, en fundamentalistisk form av islamsk puritanism som den 

saudiarabiska kungafamiljen tillhör och därmed styr allt som händer i samhället.  

Saudiarabien som är en av USA viktigaste allierade i regionen förutom Egypten och Israel. 

En saudiarabisk författare beskriver situationen i Egypten idag så här för Ali: 

”1900-talet är nästan slut, men när västvärlden betraktar oss ser den bara olja och petrodollar. Saudiarabien 

saknar fortfarande en författning, folket har berövats alla grundläggande rättigheter, även rätten att stödja 

regimen utan att be om lov. Kvinnorna som äger en stor del av den privata förmögenheten i landet, 

behandlas som tredje klassens medborgare. En kvinna får inte lämna landet utan skriftligt medgivande från 

en manlig släkting. En sådan situation ger desperata medborgare, utan känsla för värdighet eller 

tillhörighet. Allt som våra härskare gör är att berika sig medan de investerar minsta möjliga i vårt folks 

intellektuella utveckling. Varför? Därför att de fruktar utbildning. De fruktar förändringar.”  

 Abd al-Rahman Munif     (Ali, 2005, s. 425) 

Jag tolkar Ali som att USA genom att skydda sin egen energiförsörjning har bidragit till ökade 

klyftor mellan rik och fattig och kvinnor och män som leder till desperation och våld. 

Människor i dessa länder söker därför revolutionära lösningar som nu börjar slå tillbaka på 

USA:s eget territorium. Den existentiella misären i arabvärlden har ökat genom att det 

intellektuella livet har hämmats och islam har blivit en statisk och tillbakablickande religion i 
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främst Egypten. Samma sak sker i det kristna USA där skillnader mellan människor ökar, 

kristna militanta fundamentalister organiserar och beväpnar sig. Klyftorna mellan länder ökar 

när skuldsättningen av utvecklingsländerna till Västvärlden ökar. Världsbankens krav utifrån 

de neoliberala värderingar som styr dess arbete har lett till en miljard undernärda medborgare 

och att sju miljoner barn dör varje år. 

Islams roll i sammanhanget är inte entydig eftersom de sociala och kulturella skillnaderna 

mellan de muslimska länderna som Senegal, Kina, Indonesien och arabländerna är långt större 

än mellan de icke-muslimska och muslimska medborgarna av samma nationalitet. Men de 

mest desperata börjar leva efter egna lagar för att skapa en meningsfull tillvaro och våld blir 

ett svar på en värld som inte lyssnar, politiker som är utbytbara och företag som jagar vinst 

via globala nät. Ali konstaterar att det handlar mer om politik och ideologi än om man tror på 

Muhammed eller Jesus. McFague förklarar fundamentalism med människans vägran att inse 

sina begränsningar och Taylor beskriver schematiskt utvecklingen av teologier där den 

dualistiska teologin bygger på att verkligheten är frånvarande och översinnlig, identitet skapas 

i motsats till olikheter och bekräftas genom motsatser, regler påtvingas genom de yttre 

faktorer och historien bygger på kampen mellan stängda system. Världen är ursprungligen 

delad i ont och gott, undergångseskatologier är vanliga och frälsningen kan sökas i framtiden 

(C.Taylor, 2004).  

Resultatet är, som jag ser det, att två ideologier som bägge bygger på dominans och att sortera 

människor i olika klasser står mot varandra. Varken islams puritanska form eller den kristna 

marknadsliberalismen har lösningar för att skapa ett jämlikt samhälle där alla medborgares 

basala och existentiella behov kan tillgodoses. Deras idéer bygger på att det ska vara 

skillnader i människors värde, både ekonomiskt och i status, för att samhället ska fungera. Det 

krävs även ett hot om våld för att de ekonomiskt förfördelade ska kunna hållas på mattan och 

en religiös världsbild som motiverar människorna att utstå lidande trots att andra runt omkring 

lever i lyx. Ju större skillnaderna blir i möjligheter att försörja sig på ett värdigt sätt och att 

förkovra sig intellektuellt i ett samhälle, desto mer samspelt måste militären, den politiska 

ledningen och de religiösa ledarna vara för att hålla människorna i schack. Alla delar är 

traditionellt manliga strukturer. Under lång tid fungerade detta inom nationer och städer men i 

modern tid har det utvecklats. Genom västvärldens kolonisering av övriga kontinenter och 

därefter finansmarknadens förmåga att övertyga om det ekonomiskt fördelaktiga i att 

upprätthålla skillnaderna i samhället har västvärlden fått tillgång till billiga råvaror och nästan 

gratis arbetskraft. Men ekonomiska värderingar uttrycker bara vad en enskild 

marknadsdeltagare är villig att betala en annan i fritt utbyte för något annat. Ekonomiska 

värderingar i sig kan inte vara tillräckliga för att upprätthålla samhället. (Soros, 1998) 

Rosmary Radford Ruether skriver i sin bok ”God & Gaia” att en ofantlig omfattning av 

världens gemensamma resurser, av land, hav och även luften har blivit exproprierat av de 

militära företagens ekonomi. De fattigaste länderna tvingas in i ett skuldförhållande inom 

detta ekonomiska system. Det militära systemet arbetar utifrån världsbilden att det finns ett 

absolut gott mot det absolut onda. Gott innebär västvärldens osårbarhet och absoluta makt 

över andra folkgrupper och deras naturresurser (Ruether, 1994). 
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Ont eller synd är då allt som hotar t ex västvärldens tillgång till råvaror till rimligt pris eller 

dess säkerhet på egen mark. Helt enlig den dualistiska teologin där världen är delad i ont och 

gott. 

 

2.4 Kvinnor, finns de? 

Feministteologen Rosemary Radford Ruether menar i sin bok ”God & Gaia” att kvinnor i 

många länder känner att de blir osynliggjorda av den enda orsaken att de är kvinnor. De blir 

nekade utbildning och information undanhålls från dem så att de inte kan fatta rationella 

beslut och blir därigenom påförd skuld och skam. Det bekräftas av det vi får se och höra på 

TV, från organisationer och partier om tvångsgifte, hedersvåld, trafficking och systematiska 

våldtäkter i sin värsta form i länder i krig. Ett krismedvetande börjar dock infinna sig. Det 

politiska systemet verkar inte ha några heltäckande svar i denna fråga som inger förtroende 

och de religiösa samfunden är fortfarande behäftade med en icke jämställd kvinnosyn och ses 

inte som ett alternativ i dagsläget. Ruether hänvisar i sin bok till paleoantropologen Richard 

Leakey som hävdar att människan ända sen hominidtiden för flera miljoner år sen fram till för 

ca 10 000 år sen har levt i kvinnostyrda samhällen. De samhällena levde på jakt och att samla 

allt ätbart, ca 70-80% av födan var vegetarisk och processades av kvinnorna. I Kalahariöknen 

fanns ända in på 1900-talet en sådan grupp kvar som studerats, !Kung-San.  Männen jagade 

ensamma eller med en ungdom och deras fångst var mer tillfällig. En stor fångst gav hög 

prestige och ledde till festligheter. Men !Kung-San hade också utvecklat en sträng etisk  

jämlikhetssträvan som förebyggde att någon man blev dominant på grund av sin 

jaktskicklighet. Han fick ingen status utifrån storleken på sin fångst utan för sin förmåga att 

dela med sig. För ca 10–12 000 år började männen tämja de större bytesdjuren, boskap, 

utvecklade plogen och större mängder mat kunde odlas av män. Jaktvapnen utvecklades till 

krigsvapen för att erövra mer mark, de män som besegrats dödades och deras kvinnor och 

barn togs som slavar. Långa timmar av kvinnligt arbete är basen för mer fritid för män, fritid 

att spendera på ritualer för män att knyta an till varann (Ruether, 1994). Allteftersom de vilda 

djuren blev sällsyntare anpassade sig dessa grupper och blev herdefolk och följde flockarna 

som de betraktade som sina. Herdelivet stärkte den patriarkala sociala ordningen och kvinnor 

köptes från en klan till en annan i utbyte för boskap eller andra djur. På detta sätt jämställdes 

kvinnor och boskap som ägodelar tillhörande dominanta män. En annan grupp människor 

utvecklade, under yngre stenåldern, jordbruket och där behöll kvinnorna sin makt utifrån att 

de syntes stå för det livgivande kraften, och mannens potens var beroende av den. Vad hände 

med dessa tidiga samhällen? Möttes dessa kulturer och herdemännen erövrade marken och 

kvinnorna? Eller var det så att männen inte var så underdåniga lärjungar till ”Gudinnan”, som 

stod för födelse och död, och de förväntades vara beroende av? Fler forskare nämner i 

förbigående ett sådant händelseförlopp i forskning från olika kontinenter, bland annat i Byron 

Earharts ”Religious Traditions of the world”. Åke Hultkrantz gör det i sitt avsnitt om 

inhemska religioner i Nordamerika från 1987 och David Carrasco om Mellanamerika från 

1990. Eva Hellman antyder i sin introduktion om hinduiska gudinnor och kvinnor från 1998 

att gudinnornas roll har förändrats på grund av yttre tvång. Det vi vet är att trots att jakt för att 

överleva minskade, fortsatte jaktvapnen att identifieras med männen. När människorna blev 
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bofasta ökade befolkningen och skillnader i rikedom uppstod. Social skiktning i samhället, 

konflikter med grannsamhällen och utmaningar från kringflyttande nomader ökade och 

jaktvapnen gick till att bli krigsvapen, ägda och kontrollerade av män. Aristokratier och 

prästeliter bildades av män som monopoliserade kunskap och den symboliska makten. En 

krigarklass formades och så har vi grunden till de klassiska kulturerna under Antiken. 

Kvinnornas roll tydliggjordes för eftervärlden i lagarna som skrevs från 3000-500 år f. Kr t. 

ex den Babyloniska i Hammurabi, Judiska lagen och den Atenska lagen i Solon under sjätte 

århundradet (Ruether, 1994). 

Vad som hände kan man ana i Tariq Alis redogörelse för islams historia som han anser kan 

beskrivas ur perspektivet politisk rörelse. Han hävdar i sin bok ”Fundamentalisternas kamp” 

att judendomen, kristendomen och islam startade som den tidens politiska rörelser. De var 

nödvändiga för att motstå en kejsares förtryck och genom att skapa trovärdiga trossystem ena 

ett splittrat folk. Alla tre monistiska religioner har senare används just i det syftet av ledare 

som haft imperialistiska ambitioner (Ali, 2005). Det vill säga att ena olika kulturella 

folkgrupper genom en gemensam religion; en Gud, ett rike, ett folk. Enligt Taylor utmärker 

sig den monistiska teologin genom att verkligheten beskrivs som här och nu och människans 

mål är att förverkliga de förutsagda profetiorna och är redan frälst. 

Tidigt i den muslimska kalendern, berättar Ali, hur Mohammed i tre stora slag vann över 

judiska och hedniska styrkor. Hans skicklighet i strategi och krigskonst imponerade på 

motståndarna och islam som religion utpekades som den kraft som avgjorde striderna. Hans 

strategi, som var att inte ge sig på de andra folkgruppernas gudar och gudinnor direkt, var 

framgångsrik men uppfattas idag som tvekan om dubbeltydighet. Kristendomen gjorde en 

kompromiss genom att ge gudinnetillbedjarna en kvinna att avguda jämte Kristus, det var 

hans moder Maria som fått barn med den ende Guden. Muslimerna valde en annan väg, när 

väl antalet anhängare ökat drevs monoteismen igenom utan kompromisser. Ett nytt religiöst 

parti måste starkt avgränsa sig från sin viktigaste monoteistiska rival samtidigt som den 

marginaliserade den samtida hedendomens frestelser (Ali, 2005). Jag läser det som att 

samhället och kulturen under denna tid byggde på en stark patriarkalisk dominans som den 

tidens teologer förhöll sig till för att få genomslag för sin religion eller ideologi som Ali kallar 

det. Samtidigt som kvinnostyrda samhällen fortfarande fanns under Islams början. För att 

kvinnorna skulle stödja Muhammeds nya religion såg han till att förbättra deras möjligheter 

att överleva och sörja för sina barn inom ramen för islam genom bland annat arvsrätten, men 

den utvecklingen avstannade tyvärr när islam trycktes tillbaka av kristendomen (Ali, 2005). 

Feministteologen Rosemary Radford Ruether hävdar att det är männens snarare än kvinnornas 

livsstil som behöver en djupare förändring. Männen behöver komma över illusionen om en 

självständig individualism och den egoistiska makten över andra med start med de kvinnor de 

lever med. Männen behöver integrera dem själva med hållbara relationer med kvinnorna som 

älskande, föräldrar och medarbetare. De behöver delta i det dagliga livet kring att mata, tvätta, 

att krama barnen och laga mat och städa. Endast när männen är fullständigt integrerade i 

kulturen kring det dagliga livet kan män och kvinnor tillsammans börja omskapa de större 

systemen i det ekonomiska, sociala och politiska livet (Ruether, 1994). Om jag förutsätter att 

det är en rimlig slutsats krävs ett strategisk samarbete mellan flera aktörer.  I det arbetet har 
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Sverige kommit långt längre än t ex USA genom vår föräldraförsäkring och familjepolitiken, 

även om det fortfarande är alltför få män som använder sina föräldradagar när barnen är små. 

I USA finns inte samma möjligheter eller ambitioner, än mindre i Pakistan eller Egypten. Hur 

kan förändringsprocessen då ske?  Genom det globala nätverket skickas inte bara pengar inom 

nätet, det finns människor där också som handlar, läser och kommunicerar med varandra. Nya 

kulturer med människor, kvinnor och män, från alla länder och religioner kan kanske 

utvecklas genom den virtuella världen.  

 

2.5 Den nästan verkliga verkligheten 

En ny komplex teologi för det virtuella samhället har Mark C. Taylor skapat. Han utgår från 

en verklighet som varken är här eller där, översinnlig eller inneboende. Identitet skapas 

genom olikhet och olikhet genom identitet, bekräftelse sker genom bekräftelse och motsatser. 

Reglerna är under utveckling och reorganiserar sig spontant, allt sker i ett samspel mellan 

öppna system, världen är uppdelad i noder med öppen kommunikation där människorna 

genom sin rastlöshet rör sig i oändlighet. I den virtuella (nästan verkliga) eskatologin är 

frälsning omöjlig. 

Enligt denna teologi kan människan använda osäkerheten till att befria sig själv och berika sig 

själv om hon är öppen för det okända. Men kreativa och växande nätverk kan inte leda till 

tillfredställelse och trygghet. De leder till och kräver längtan och rastlöshet som håller 

systemet i ständig utveckling. Därför kan inte nätverket ge frälsning och det i sig skulle vara 

en symbol för evigt liv. Den virtuella verkligheten skulle då kunna ge sken av att vara heligt 

eller kanske till och med Gud (C.Taylor, 2004).  Taylor resonerar vidare att risker, 

osäkerheten och otryggheten är livets puls och tar pokerspelaren som exempel. Han  avslutar 

med att problemet inte är att hitta frälsningen från en värld som ofta verkar mörk utan att lära 

sig att leva utan frälsning i en värld där samspelet mellan ljus och mörker skapar en ändlös 

mängd olikheter, och är oändligt komplex. Det är i brytningen som vinstchansen finns. 

George Soros säger att reflexivitet är mer relevant för finansmarknaden än jämvikt(Soros, 

1998).  Detta är den virtuella världsbilden och dess teologi hävdar C. Taylor. Andra teologer 

har andra bilder och lösningar på de problem människan och Jorden står inför. 

 

2.6 Behovet av kristen förnyelse 

Sallie McFague anser att kristendomen och kyrkan har idag samma ansvar att skapa en ny 

modell till folket för hela planetens välfärd som man gjorde efter medeltidens mänskliga 

elände. Ett nytt sätt att se på oss själva och på naturen behövs. Den globala uppvärmningen 

börjar komma nära och vi drabbas nu personligen genom vädrets förändringar. I andra länder 

drabbas redan människor av missväxt, ökenspridning, vattenbrist, sjukdomar och svält. 

Antalet utrotningshotade arter ökar för varje år. Vi måste fråga oss själva; ska vi och kan vi 

fortsätta leva på det här sättet när det får dessa konsekvenser? 
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( Källa http://infactplaneten.appspot.com/index.html) 

En ekologisk ekonomisk vision utifrån Kristus exempel att stå på de svaga och förtrycktas 

sida kan och bör legitimeras av och för den vita kristna medelklassen. Nya rön inom 

naturvetenskapliga områden ger oss en ny verklighetsbild som fokuserar på relationer och 

samhälle, inte på individer och objekt, säger McFague. Kunskapen om att allt liv växte från en 

cell till millioner olika arter som alla är besläktade med varandra, även vi människor, är en del 

av vår gemensamma kunskap. En ekologisk teologi skulle kunna vara ett sätt att med 

naturvetenskapens hjälp återupprätta Gud som Skaparen på 2000-talet tror McFague. 

McFague beskriver en ny kristen teologi som bygger på gemenskap och samarbete, individen 

i gruppen och vårt beroende av att hela ekosystemet fungerar. Den ska vara så väl underbyggd 

att den motiverar till ett nytt ekonomiskt system. Med de kunskaper som vi har idag om vår 

medverkan i det ekologiska systemet måste vi acceptera vårt ansvar för våra handlingar, 

menar hon. För att alla, människor och alla andra Guds skapelser, ska få en plats vid 

”bankettbordet” måste vi erkänna planetens begränsningar att orka med oss alla. Det innebär 

att både vårt konsumtionsbegär och storleken på populationen måste anpassas till planetens 

”ekonomi”. Självständiga och starka människor behöver inte bli frälsta men behöver lära sig 

att leva i relation med alla andra arter på jorden, därför behöver vi fokusera mer på jorden än 

på himlen säger både McFague och Rosemary Redford Ruether för att skapa en relevant 

teologi för dagens kristna medelklass. 

McFague beskriver vilka krav kristendomen står inför om vi ska se planeten som Gud 

förkroppsligad. Då kan vi inte längre se allt som inte gynnar oss människor som synd och 

orent. Den ekologiska modellen förutsätter en ny syn på det goda livet där de rika måste leva 

enklare för att de fattiga ska överleva. Där det goda livet baseras på det som faktiskt gör 

människor lyckliga; de basala behoven av mat, kläder och tak över huvudet för familjen 

tillfredställs och sjukvård, utbildning, kärleksförhållanden, meningsfullt arbete och ett rikt 

spirituellt liv som ger oss tid med vänner i en naturlig miljö. Det kräver förändringar i vårt sätt 

att leva på alla plan och som kristna kan vi gå före och visa vägen för att rekonstruera vårt 
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samhälle och vår planet. Ruether skrev redan för 15 år sedan att vi behöver lära oss att bli 

goda lyssnare för att höra varandras berättelser och vi behöver ta oss tid att komma i kontakt 

med den levande jorden igen. Vi behöver nya levnadsregler, ny litteratur, nya symboler och 

ritualer för att lokalt skapa politiska plattformar för att påverka globalt. Vi behöver 

ovillkorligen arbeta lokalt och tänka globalt. De frön vi sätter idag och de plantor vi vårdar 

här och där ger hopp om god skörd långt bortom vår makt och livslängd (Ruether, 1994). 

Min reflektion är att synen på arbete och att göra rätt för sig får en annan innebörd i 

framtiden. Många saker sker på lokal nivå så även i Sverige. 
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3. Sverige 

3.1 Mitt eget Sverige 

Sverige är nu ett sekulariserat land med relativt hög jämställdhet mellan könen. Staten och 

Svenska Kyrkan skildes åt för tio år sedan och nu börjar medlemsminskningen i 

församlingarna märkas. Människornas tro på vetenskap och teknik är fortfarande hög men har 

naggats i kanten rätt ordentligt i och med finanskrisen och de rapporter som kommer varje 

vecka om den ekologiska katastrofen i världen. I Sverige och så också i Bollnäs ökar 

efterfrågan på KRAV-märkt mat och skönhetsprodukter, samtidigt som skönhetsidealen i 

tidningar, reklam och TV blir mer differentierad och naturupplevelser blir allt viktigare 

försäljningsobjekt. Horoskop och healing används av många kvinnor i min omgivning idag 

för att skapa trygghet och förutsägbarhet i livet. Inom politiken diskuteras delning av 

föräldraledigheten mellan män och kvinnor, så att män kan ta mer ansvar för sina barn. 

Utbildningspolitiken och förskolan är viktiga frågor för hela befolkningen och bedrivs 

gemensamt med hjälp av skattepolitiken. 

När det gäller miljöarbetet idag finns en ökad enighet om att vi i Sverige, för att ta vår del av 

ansvaret i klimatpolitiken, fram till 2050 måste minska våra utsläpp av växthusgaser med i 

storleksordningen 75-90 procent. För att detta ska ske med minsta möjliga spänningar när det 

gäller ekonomi, fördelningspolitik, regionalpolitik mm bör minskningen, enligt 

Naturskyddsföreningens uppfattning, ske i så jämn takt som möjligt. De hävdar att en 

minskad tilldelning av utsläppsrätter behövs eftersom en generös tilldelning av utsläppsrätter 

fördyrar klimatpolitiken. Bränsleförbrukningen hos nya bilar måste snabbt minskas och för att 

uppnå stora utsläppsminskningar krävs att priset på fossila bränslen, bland annat bensin och 

diesel, höjs kraftigt (Naturskyddsföreningen).  

 

Vi behöver redan nu ändra i vår livsstil men motivationen behöver förstärkas för att politiker 

ska våga ta besluten. Här kan jag se att församlingarna skulle kunna göra en strategisk insats 

för att skapa och stödja motivationen till ett annat konsumtionsmönster och en annan syn på 

människan roll i sin omvärld, naturen. 

 

3.2  Svenska Kyrkans miljöarbete 

Kyrkomötet 2006 beslutade att ta fram en handlingsplan för hur Svenska Kyrkan ska arbeta 

med miljöfrågorna. Resultatet blev en folder som ska användas som ett verktyg i församlingar 

och stift. Skriften heter ”Hållbar kyrka – hur gör vi?”och i den slår man fast att det är en 

hållbar utveckling Svenska Kyrkan ska arbeta med och i och med det sätter man även in 

miljöfrågorna i det sociala och ekonomiska perspektivet. En hållbar utveckling tillfredställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina. 

Miljöarbete och rättvisearbete är delar av en helhet. 
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I skriften står att läsa att kyrkans ekologiska avtryck består av många olika saker som 

byggnader, kyrkogårdar, energianvändning och utsläpp. Det kan även vara transporter, varor, 

sophantering, städning, service av maskiner, skogsförvaltningen och placering av pengar. 

Men den viktigaste biten, tycker jag, är det mentala avtryck som kyrkan har möjlighet att göra 

hos människor som tror på det kyrkan står för. Det handlar om vilken människosyn och 

världsbild kyrkan bidrar till. Det som styr drömmar och drivkrafter hos människor som är 

aktiva i kyrkan och vilket stöd de människorna får i sitt engegemang. 
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4. Undersökning 

Min fråga är hur det globala miljöhotet har påverkat Svenska Kyrkans roll lokalt i Bollnäs och 

hur människorna som är aktiva i församlingen tänker om kyrkans roll framöver. 

4.1 Observationsresultat 

Jag har besökt Församlingshemmet i Bollnäs för att se vilket informationsmaterial som sprids 

via församlingen i Bollnäs. 

Det material jag hittade var Svenska Kyrkans centrala material och några internationella 

organisationer: 

 ”Vad är det för fel med vårt klimat?”   Svenska Kyrkan Internationella arbete 

 ”Håll utkik efter Rättvisemärkt när Du handlar!”    Fairtrade – Rättvisemärkt 

 ”Världens tidning nr 1 2010”    Svenska Kyrkan Internationella arbete 

 ”Slow Food”      Slow Food 

 

”Vad är det för fel med vårt klimat?” handlar om växthuseffekten och vilka konsekvenser den 

får på jordbruket, vattenförsörjning, havsnivån, hur den biologiska mångfalden minskar och 

sjukdomar kommer att spridas. På baksidan finns en hel rad åtgärder som var och en kan göra 

för att minska sin miljöpåverkan. ”Håll utkik efter Rättvisemärkt när Du handlar!” uppmanar 

läsaren att handla Rättvisemärkt för att visa solidaritet med de människor som tillverkat eller 

odlat produkten. ”Slow Food” informerar vad organisationen står för. Medlemmarna kallar sig 

medproducenter och de håller sig informerade om varifrån maten kommer, vad den innehåller 

och hur den tas fram. Det ska vara gott, rent och rättvist. ”Världens tidning nr 1 2010” handlar 

om hur vattenbrist kan lindras och vad Kyrkans biståndsarbete bidrar till. 

 

Jag upplevde när jag läste igenom materialet att församlingen verkade vara långt framme i sitt 

miljömedvetande. Därför blev jag lite förvånad när jag har gick igenom intervjumaterialet. 

 

4.2 Intervjuanalys 

Jag har valt att analysera alla svaren tillsammans för att visa på skillnader och likheter jämfört 

med McFagues teorier. De fullständiga svaren finns avidentifierade som bilaga 2. Det är en 

kvinna och tre män som svarat varav de två förtroendevalda är män. 

 

1. Diskuteras det globala miljöhotet, konsumtions- och tillväxtsamhällets 

konsekvenser i församlingen? Eller i din omgivning? Vilka känslor leder dessa 

samtal till och vilka lösningar pratar Ni om? 4 svar 

 

Svaren är något spretiga, allt ifrån att frågorna diskuteras och används i verksamheten 

framförallt i barn- och ungdomsverksamheten och i fastighetsförvaltningen till att 
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frågorna aldrig har diskuterats de senaste 12 åren och att ansvaret ligger på en global 

nivå. 

 

Känslor nämns endast i ett svar då informanten upplever mål- och visionsdokumenten 

i församlingen något inskränkta. 

 

Lösningar som används är klimattema i barn- och ungdomsgudstjänster, sopsortering, 

samåkning, resor med tåg och buss, rökgasrening och minskad energiförbrukning. En 

informant föreslår förändringar i måldokument och församlingens syn på sig själv i 

samhället utifrån det globala miljöhotet. Förändringarna är konkreta skrivningar för att 

koppla ihop församlingens sociala arbete med det miljömässiga och med ekonomin. 

 

Gemensamt är ändå att vi som konsumenter har en möjlighet att påverka. 

 

McFague säger i ”Life Abundant” s. 210 att vi behöver göra förändringar på alla plan, 

personligen, i jobbet och offentligt och då krävs diskussioner. 

 

” Tiden är kort, vi kanske inte ens har det här århundradet på oss. Vi måste ändra vårt sätt att tänka om oss 

själva och utifrån de nya insikterna och kunskaperna ändra vårt sätt att agera. Kyrkans roll är att genom 

känsla skapa motivation hos människor att förändra sitt beteende åt rätt håll”. 

 

 Att vara kristen är att reflektera och handla efter sin övertygelse, hävdar Sallie 

McFague.  

 

Min reflektion är att om den lokala församlingen ska vara en aktör i en sådan 

omstrukturering av samhället så är det hög tid att diskutera hur församlingens 

kompetens och resurser ska användas. 

 

2. Beskriv församlingens människosyn och hur den skulle behöva förändras för att 

stödja en hållbar samhällsutveckling? 3 svar 

Två informanter resonerar utifrån att människan står i centrum och församlingens 

människosyn är tydlig. 

 
”den kristna människosynen att alla människor har ett lika värde grundas i att vi alla är skapade till Guds 

avbild” 

 

Förändringsarbetet måste göras på ett personligt plan. Man måste ställa sig själv 

frågan hur långt man är beredd att gå i uppfattningen att alla har rätt till ett drägligt liv 

och om man är villig att minska sin egen standard för att en människa på andra sidan 

jordklotet ska få ett bättre liv. All förändring måste börja på individplanet och den 

kristna kyrkan har en viktig uppgift att tala om synen på människan, de svaga och 

utsatta ges en gemenskap i Kristus . 

 

Att utöka verksamheten för ungdomar är en framtida utmaning för att reformera 

församlingens människosyn och kontakter med andra grupper som muslimerna 

Bollnäs. Förnya den kyrkliga liturgin och göra sig attraktiv på fler sätt än att bara visa 
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upp vår vackra kyrka föreslås men det är oklart om församlingens människosyn då 

skulle förändras eller om det är människornas syn på sig själva som ska förändras 

genom dessa aktiviteter. 

 

En informant anser att församlingens syn på sig själv har en människocentrerad ansats 

som utesluter huvuddelen av Guds rike och skapelsen när vi tänker och handlar inom 

kyrkans verksamhet och att den behöver förändras. 

 

Sallie McFague använder metaforen Banketten som finns återgiven i olika former 

(Matt.22:1-13, Lukas 14:15-24) för att visa att Jesus var en social revolutionär och 

kristna idag behöver tänka och handla på samma sätt idag. Genom att bjuda in alla, 

oavsett social eller biologisk ställning, till bordet att äta sig mätta kan kristna börja 

agera rätt i Guds namn. Det som på Jesus tid var en oerhörd och nästan otänkbar 

handling, att bjuda in sjuka att lytta in i huset över klassgränserna måste nu utökas till 

att omfatta djur, insekter, fiskar och till och med jorden och luften. Värdet av en 

gemensam gudsbild, människosyn och världsbild är att det skapar enighet och 

sammanhållning till en teologi under förutsättning att den är rörlig och öppen för 

förändringar.  

 

McFague slår fast på s.31 i boken ”Life Abundant” att det inte finns en universell 

lösning på världens miljöproblem och om det ska lyckas beror det på varje enskild 

människas arbete, drivkraft, kunskap och medkänsla arbetar åt samma håll. Det 

innebär som jag ser det att informanterna har förstått att det handlar om att mobilisera 

enskilda människor och att det krävs ett eget ställningstagande för att börja agera i 

vardagen. Deras resonemang omfattar dock endast oss människor och våra inbördes 

relationer, inte ett hållbart resursutnyttjande utifrån vårt beroende av andra arter och 

jorden som den tredje informanten påpekar. 

 

 

3. Vilka hinder ser Du för att en sådan förändring av människosynen ska ske lokalt 

här i Bollnäs? 3 svar 

 

Två av informanterna resonerar utifrån kyrkans möjlighet att påverka utåt:  

människors brist på kunskap i frågan t ex att det är inte särskilt dyrare att handla 

ekologiskt och rättvisemärkt och att det inte är särskilt mycket svårare att hitta 

lokalproducerad mat och ekonomin och politiker som inte vill satsa på ungdomarna. 

 

En informant resonerar utifrån behovet av förändringar internt för att kyrkan ska bli en 

trovärdig och aktiv medaktör i skapandet av en långsiktigt hållbar utveckling och ser 

hinder i kyrkans organisation där delar behandlas var för sig utan relation till 

överordnade mål och inbördes beroenden. 

En sån intern förändring är tolkningen av kyrkoordningens text: 
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”Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och 

fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.” 

 

Den nya tolkningen ska besvara frågorna: Vad består Guds rike av? Vad är inkluderat 

i skapelsen? Svarar detta syfte mot verkligheten vi lever i dag? 

 

McFague tar på s.206 i ”Life Abundant” upp marknadskrafternas ovilja att låta 

människor få veta vad som händer eftersom de inte vill sänka tillväxten eller bli 

ifrågasatta om produktionseffekter på naturen och människorna som arbetar hos dem. 

Man vill inte att kunderna ska se sambandet mellan överkonsumtion och vad det gör 

mot fattiga människor och planeten.  

 

”Men det är inte bara maktfullkomliga företag som genom lobbyister påverkar lättskrämda politiker att inte 

ställa krav, det är även vår egen ovillighet att avbryta vår komfortabla livsstil som gör det svårt att prata om 

fattigdom, utrotningshotade arter och vad vi måste göra för att stoppa processen.” 

 

Min personliga slutsats är att just frågan om människans speciella ställning som 

kronan i Guds skapelse sätter krokben för en konstruktiv diskussion om församlingens 

roll i miljöarbetet. Jag har funnit att det finns en viss insikt om behovet men den 

gemensamma strategin saknas för att som en rörelse arbeta med församlingsbornas 

människosyn och världsbild ur en ekoteologisk synvinkel. Det finns en insikt om 

omvärldens tudelning och konsekvenserna för vår livsmiljö men det verkar inte vara 

något allvarligt problem för församlingen i Bollnäs. 

 

 

4. Hur kan Kyrkan använda den naturvetenskapliga forskningen  för att bli mer 

trovärdiga? 2 svar 

De två som svarat har helt motsatt syn på om kyrkan ska använda naturvetenskapen 

för att legitimera sig. Den ena jämställer naturvetenskapen med socialdarwinismen och 

Hitler och anser inte att kyrkan ska blanda ihop naturvetenskap och kristendom. Den 

andre anser att förkasta naturvetenskapens fakta drar ett löjets skimmer över kyrkan. 

 

McFague beskriver på s.207 i ”Life Abundant” behovet av en ekologisk reformation 

som baserar sin modell av mänskligt liv på hur verkligheten är förstådd idag i vår tid. 

 

”Den bild som framträder ur kosmologin, evolutionär biologi och ekologisk forskning fokuserar på 

relationer och samband, inte på individer eller saker. Enligt denna bild startade allt med ”The Big Bang” 

och allt liv växte från en cell till flera miljoner arter från champinjoner och möss till vete och gigantiska 

cedrar. Vi är alltså släkt och då kan vi med hjälp av den bästa forskningen återupprätta Gud som Skapare. 

Vi är produkt av naturen och står inte över den. Däremot är vi beroende av den för varje andetag och varje 

tugga mat.” 

 

 De svar som informanterna lämnat på denna fråga känns både motsträvigt och 

motsägelsefullt. 
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5. Idag fokuserar samhället på individen och saker, konsumtion och tillväxt. Vad 

ser Du som viktigt att fokusera på? Hur kan kyrkan bidra till att förändra 

samhällets fokus? 

3 svar 

En informant svarar att fokus ska ligga på att visa på alla människor som finns på 

jorden och att vårda skapelsen som vi fått av Gud. Kyrkans uppgift är att påminna om 

det ansvaret. Det viktiga är att människa och natur inte tar skada av produktion och 

konsumtion. 

En andre informanten anser att Kyrkan ska belysa tiden för eftertanke och stillhet att 

man inte ska jäkta sig till döds eller ”shoppa skiten” ur sig, Kyrkan ska kunna erbjuda 

tillfälle att stanna upp, tala om världen och att hetsen och stressen inte hjälper. 

Samhällets fokus ska med kyrkans hjälp åter styras över till att människan är i 

centrum. 

Den tredje informanten anser att fokus ska ligga på en ekonomi som på ett mångfalt 

sätt är knuten till både den ekologiska och sociala dimensionen i en hållbar utveckling 

men saknar mål lokalt som är tydligt relaterade till miljön och en hållbar utveckling. 

Kyrkan kan förändra samhällets fokus genom att de som lyssnar på kyrkan, och som 

vill bidra till lösningar på klimatkrisen och andra miljöproblem bekräftas i sitt 

engagemang. Ett bidrag till detta är om vi i kyrkan, på vårt eget sätt och med våra 

utgångspunkter formulerar motiv för att driva hållbarhetsfrågorna. Här citerar 

informanten ärkebiskopen: 

”Själva naturen, basen för att vi kan leva, har börjat svika. Att bara fortsätta är enligt de flesta 

kalkyler omöjligt i längden. Genom vår kreativitet och vår kunskap har vi utvecklat levnadssätt 

som utarmar ekosystemen och hotar människors överlevnad.  

 

Vi måste förändra sättet att leva emot ett mer hållbart. Det är inte bara ett tekniskt vägval eller ett 

politiskt beslut, det är i mycket hög grad en fråga om hur vi ser på livet, vad som är viktigt i livet, 

var vi kommer ifrån, vart vi är på väg och om det finns skäl att hoppas. Det är kort sagt teologi.” 

Ärkebiskop Anders Wejryd i ”Hållbar Kyrka” 

 

Alla tre verkar överens om att fokus behöver ändras, men hur och vad spretar åt olika 

håll. 

McFagues ekoteologiska ansats lyder: 

 
”Gud är med oss – med oss alla människor och andra livsformer, men speciellt dem som inte har rättvisa, 

hälsa eller fullbordande.”(Life Abundant s.209 ) 

 

McFague menar med detta att Jesus Kristus är förkroppsligandet av Guds Kärlek och 

kraft, manifestationen av källan från vilket allt kommer, målet mot vilket allt strävar 

och det nuvarande som allt existerar och blomstrar i. Som Guds kropp är Jorden helig, 

den heliga handlingen, inkarnationen av Gud, så att varje ting är genom sin egen 

speciella utformning närvaron av Gud. En ekologisk ekonomisk modell betyder en 

världslig Gud, en inkarnerad Gud, en inneboende Gud. Planeten är en organism eller 
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ett samhälle som överlever och har framgång genom sitt inbördes förhållande och 

ömsesidiga beroende av varandra, både människor och andra livsformer.  

Fokus ligger på vårt ömsesidiga beroende, det ”ekologiska” självet i McFagues 

teologi, och är något helt annorlunda än det själviska ”jaget”. Det ekologiska ”självet” 

är en grundligt införlivad relationell medborgare som förstår sig själv som ömsesidigt 

beroende med allt och alla (McFague, 2001 s.31). Senare i boken använder McFague 

metaforen  ”Banketten” för att förtydliga att hon införlivar andra livsformer än 

människan i Guds verk. 

 

På sidan 209 påminner McFague oss om att kristendomen alltid har varit mycket 

effektiv när de har rekonstruerat sina doktriner i ljuset av den innevarande tidens 

verklighetsuppfattning. 

 

 

Vilka ”Husregler” lever Du efter idag? Vilka ”Husregler” har Bollnäs 

Församling och hur skulle de behöva förändras? 3 svar 

 

En informant hänvisar till bibliska lagar som Matteusevangeliet 7:12; ”Allt vad ni vill 

att människor ska göra för er, det skall ni också göra för dem” och ur Lukasevangeliet 

10:27; ”Du skall älska Herren din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och 

med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” 

Dessa regler behöver inte förändras, de är gamla och vedertagna och förekommer inte 

bara inom kristendomen. Det viktiga är dock att de aktualiseras ibland. 

Den andre informanten säger att de egna husreglerna är 

”den socialistiska solidaritetens princip ge av det du kan till de som kan behöva det mer 

än mig. Att ställa upp för mina vänner och de som står mig nära.”  

och att Kyrkans husregler bygger på samma princip för Jesus förespråkade en 

solidaritet med sina vänner och sina nära och med de som var behövande. 

Förändringar behövs inte i ”Husreglerna” men Kyrkan bör kunna bli en proteströrelse 

igen, en proteströrelse mot den ständiga ekonomiska tillväxtens guldkalv. Det behövs 

en förändring i agerandet. 

Den tredje informanten beskriver de förändringar han vill se i kyrkosamfällighetens 

mål och visioner eller ”Husregler”, t ex att vara en aktiv part i samhällsutvecklingen, 

beakta den forskning som bedrivs, tänka globalt och agera lokalt med 

meningsskapande aktiviteter. Det innebär även en ny syn på ekonomi där delaktighet 

och inflytande och att aktivt värna den biologiska mångfalden inarbetas. Samarbete 

med lokala miljöorganisationer för kunskapsutbyte är en väg. 

Denne informant hänvisar i sina svar till ärkebiskop Anders Wejryd när han 

argumenterar för församlingens ansvar att omtolka sina måldokument och skapa nya 

strukturer för den ekonomiska hushållningen även lokalt. 
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Denne informant resonerar dessutom utifrån den biologiska diversitetens utveckling 

under 2000-talet och behovet av en holistisk syn på världen och människan som en del 

av denna biologiska artrikedom skapad av Gud. De andra tre informanterna har inte 

samma syn på församlingens förmåga att vara en reell kraft i det lokala och globala 

miljöarbetet. Antingen är det upp till varje enskild människa eller till G7/G20-gruppen 

på global nivå. 

McFague fastställer på s. 208 i ”Life Abundant” att vårt totala beroende av naturen 

betyder att vi också är ansvariga för den. Vi måste ta ansvar för våra handlingar.  Den 

ekologiska modellen för mänskligt liv talar inte bara om vilka vi är, utan också vad vi 

måste göra för att alla ska leva värdigt och lyckliga. De svar som informanterna ger 

ingår alla i det som behövs göras men som jag förstår det krävs det ytterligare en bit 

för att naturen och vi ska ha en chans. Det som saknas är en gemensam insikt om att i 

begreppet vänner måste alla levande organismer ingå. Frågan är om det räcker med att 

göra mot andra som jag vill bli behandlad själv. Det kanske är så att vi måste behandla 

andra som de andra vill bli behandlade för att må så bra de kan. 

 

6. Det finns en gräns för hur många människor jorden kan föda ur ett ekologiskt 

perspektiv, hur ska en sådan gränssättning kunna göras ur kristen synvinkel? 

2 svar 

Bägge informanterna tycker att detta är svår fråga för kyrkan att ta ställning i. Det 

skulle kunna vara en del i den kristna missionen att föra ut den västerländska 

sexualupplysningen och kunskap om preventivmedel och abort, men katolikerna sätter 

stopp för det och det är aldrig människans sak att bestämma när ett liv ska ta slut. Så 

forskning som gör att fler lever längre innebär ett större krav att fördela jordens 

resurser. 

McFague säger helt krasst på s.209 i ”Life Abundant” att vi måste sätta gränser för 

den mänskliga populationen och lära oss vad vi kan göra och inte om vårt hem ska 

fortsätta existera. Hur det ska gå till är mer vagt men om varje barn har ett bra liv med 

utbildning, sjukvård och en familj i en värld utan krig. I en atmosfär av att Gud finns i 

allt och alla kring Dig och i Dig själv så kanske det löser sig själv. Naturen löser ju det 

naturligt genom sjukdomar eller svält i djurvärlden och det är ju det vi inte vill ha. 

 

7. Vad är ur en kristen synvinkel ett gott och lyckligt liv? Hur ska vi framöver 

kunna leva ett gott och lyckligt liv? 3 svar 

De tre informanterna är överens om vad som gör människan lycklig och föreslår olika 

sätt att nå dit i framtiden. Jag har sammanfattat det som jag tolkar som likartat. 

Ett gott och lyckligt liv för en god kristen är att kunna känna trygghet i sitt och sina 

närmastes liv. Ett liv där man lever i harmoni med naturen och miljön där man inte 

suger ut sin nästa eller naturen på dess kraft och energi, alla ska kunna ha ett bra liv 



27 

 

utan att det sker på någon annans bekostnad. Ett liv i harmoni med sig själv, sina 

medmänniskor och med Gud. 

Framöver måste vi bli mer medvetna om varandra, komma i takt med naturen och 

lämna tillväxthysterin om jorden ska räcka till åt oss alla.  Skapa en grund där vi kan 

samtala med varandra och tillsammans växa som människor. Alla är vi olika 

människor men tillsammans är vi en mänsklighet (en kropp). 

McFague menar på s.210 i ”Life Abundant” att ett rikt liv inte kan vara den 

konsumerande modellen vi har nu.  Vi måste basera vårt liv och samhälle på det som 

verkligen gör människor lyckliga. Mat på bordet, tak över huvudet för alla, medicinsk 

vård och utbildningsmöjligheter, kärleksfulla relationer och meningsfulla arbeten. Ett 

rikt fantasi- och spirituellt liv med tid tillsammans med vänner och i den naturliga 

världen. Det innebär strukturella förändringar i hur vi lever i våra hem, på arbetet, hur 

vi strukturerar vår ekonomi och våra politiska institutioner. Det kommer att innebära 

begränsningar i vår bekvämlighet. Det blir en lärorik tid av uppoffring och att bära 

varandras bördor. 

Mina informanters svar sammanfaller till stor del med McFague. Tillväxthysterin leder 

inte till det goda livet för människorna på jorden och är inte hållbart i längden. 

 

8. En bild eller dikt som beskriver Din syn på ett bra liv i Bollnäs och/eller i 

världen? 3 svar 

Jeremia 29:11; ” Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar 

och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp.” 

 

1. "Guss fre" av Olle Svensson.  

 
”Poteterne feck ja ur jola, å säa å hö hem te la.  

Å linnbär från skojjen ja fola, sex fjälingar bärmos är bra. 

Å strömming å skarspbulla har ja, velire fullt å mä ve.  

Så snällt kan en tycha ja har dä, öm bara ja hadde guss fre.  

 

Guss fre är en unnele psalm dä, en unnele låt må ni tro.  

Dä är anna än höfre å halm dä, å mera än bya å bo.  

Guss fre dä ä söva om natta, å sjonga fast vintern är vass.  

Å dä är täll å kunna skratta, fast tom är ens näverkass.  

 

Guss fre är dä bästa på jola, dä är härda i vardasvant.  

Dä är öga söm önser sola, i tongeles selverslant.  

Dä är ongdom söm bor i ens hjärsta. fast gammel en börjer å bi; 

täll å mista guss fre är dä varsta, dä är varre än nöår å kri.  

 

Gussfre är så ovarsle myche, 

ja kan inte säja dä allt; täll å mä kvinnfölkstyche, täll å älska i varmt å kallt.  

Poteterne feck ja ur jola, velire är fullt å mä ve.  

Ja hadde dä villst unner sola, öm bara ja hade guss fre.” 
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De två texterna har jag svårt att tolka men de inger hopp om framtiden och att det finns något 

som är större än oss själva även om vi inte kan se eller ta på det. 

 

Min tredje informant skickade med en bild som påverkade honom mycket första gången han 

såg den. Den beskriver hur liten människan som art är bland alla andra arter som vi 

samexisterar med ofta helt omedvetet. Mänskligheten är knappt 1 % av planetens alla arter. 
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Kapitel 5 Diskussion 
Jag upplevde när jag läst igenom informationsmaterialet att församlingen verkade vara långt 

framme i sitt miljömedvetande. Därför blev jag lite förvånad när jag har gick igenom 

intervjumaterialet. 

Svaren spretar, allt ifrån att frågorna diskuteras och används i verksamheten framförallt i 

barn- och ungdomsverksamheten och i fastighetsförvaltningen till att frågorna aldrig har 

diskuterats de senaste 12 åren och att ansvaret ligger på en global nivå. Med kännedom om 

informanternas olika roller i församlingen gör jag tolkningen att det inte sker något strategiskt 

ekoteologiskt arbete i församlingens beslutande organ, ännu.  

Den ekoteologiska ideologin innebär strukturella förändringar i hur vi lever i våra hem, på 

arbetet, hur vi strukturerar vår ekonomi och våra politiska institutioner. Det skulle innebära 

begränsningar i vår bekvämlighet. För att människorna som lever i Bollnäs församling, vare 

sig de är medlemmar i församlingen eller inte, ska ställa upp på en sådan uppoffring krävs 

diskussioner och strategiskt arbete inom församlingen och samarbete med kommun och andra 

organisationer. Det sker inte idag, inte ens mellan församlingens egna verksamheter. 

 Religion, politik och ekonomi har alltid varit i symbios och vårt sätt att tänka styrs av den 

världsbild som är förhärskande i kulturen och i Bollnäs lever vi med den västerländska 

konsumtionskulturen med en stor slev av att man ska arbeta och göra rätt för sig och kvinnan 

tiger i församlingen. 

 Jag menar dock att de senaste hundra åren har individualiseringen och sekulariseringen lett 

till att kvinnor har skaffat sig samma lagstadgade rättigheter som män i Sverige och det gör att 

grundvalarna för patriarkatet spricker. Svenska Kyrkan som är nära förknippad med det 

”gamla” systemet försvagas och en ny gudom stiger fram, Mammon. Pengarna och 

konsumerismen framträder nu som den sammanhållande faktorn i hela det västerländska 

samhället och det sprider sig över kontinenterna. I dess bakvatten har miljöproblem och 

sociala problem uppstått som nu hotar hela det ekologiska systemet på planeten. Det är ett 

reellt hot som vi måste förhålla oss till både lokalt och centralt. Svenska Kyrkan har valt 

strategin att låta församlingarna själva välja om de vill arbeta med miljöfrågorna och på vilket 

sätt. 

Arbeta och få lön måste man även göra för att kunna konsumera, för att delta i 

kulturgemenskapen. Med en ungdomsarbetslöshet på ca 25% leder det till ett stort 

utanförskap. Skulle dessutom dessa ungdomar få jobb och börja konsumera i samma takt som 

vi övriga, bidrar även de i större utsträckning till miljöproblemen. 

 

Här har vi hamnat i moment 22, hur vi än gör blir det fel. Håller vi fast vid vår världsbild och 

människosyn, så måste vi välja mellan att stöta bort de som inte kan konsumera för att de inte 

har pengar, fattiga, ungdomar och andra arter, de får helt enkelt hitta sin egen kultur. Eller så 

lyckas vi höja ”standarden” för alla människor men då havererar vårt livsrum, planeten. 
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Det som saknas är en gemensam insikt och strategi för att i begreppet ”vänner” införliva alla 

levande organismer  och att fokus borde ligga på vårt ömsesidiga beroende. Det ”ekologiska” 

självet som McFague beskriver det, som är något helt annorlunda än det själviska ”jaget”. Det 

ekologiska ”självet” är en grundligt införlivad relationell medborgare som förstår sig själv 

som ömsesidigt beroende med allt och alla. Vi är produkt av naturen och står inte över den. 

Däremot är vi beroende av den för varje andetag och varje tugga mat. Inte sagt att vi ska 

tillbaka till stenåldern men det liknar den etik som paleoantropologen Richard Leakey hävdar 

att människan ända sen till för ca 10 000 år sen har levt med i kvinnostyrda samhällen. De 

samhällena levde på jakt och att samla allt ätbart, ca 70-80% av födan var vegetarisk. En stor 

jaktfångst gav hög prestige och ledde till festligheter. Men en sträng etisk  jämlikhetssträvan 

förebyggde att någon man blev dominant på grund av sin jaktskicklighet. Han fick ingen 

status utifrån storleken på sin fångst utan för sin förmåga att dela med sig. För ca 10.000 år 

sedan förändrades människornas sätt att leva och nya maktstrukturer bildades med nya etiska 

värderingar. Förmågan att dela med sig gav inte längre status, det började bli status i hur 

mycket och hur många ägodelar man kunde samla på sig, till sig själv och sina närmaste. Idag 

kan vi ana att vi tappade något viktigt på vägen.  

Ideologier som bygger på dominans och att sortera människor i olika klasser har misslyckats 

med att förena god ekologisk hushållning och skapa ett jämlikt samhälle där alla medborgares 

basala och existentiella behov kan tillgodoses. Dessa idéer bygger på att det ska vara 

skillnader i människors värde, både ekonomiskt och i status, för att det mänskliga samhället 

ska fungera. Ett sådant samhälle bevaras genom hot om våld och att undanhålla människor 

kunskap och möjlighet att kommunicera. Religionens roll har varit och är fortfarande i många 

länder att organisera människorna och öka motivationen att agera och därigenom förenkla 

beslutsfattandet. Nu när ”Människan” åter behöver koppla känslor av empati och ödmjukhet 

till sina beslut, framförallt när det gäller pengarnas betydelse har församlingen en viktig roll 

som politisk plattform för medverka till att skapa ett ekologiskt hållbart ekonomiskt system. 

 

Idag används internet och nätverkande både till ont och gott. Det kreativa och växande 

nätverken kan inte  leda till tillfredställelse och nöjdhet. De kräver längtan och rastlöshet som 

håller systemet i ständig utveckling. Kan männen få utlopp för sitt behov av spänning genom 

nätet och alla, män och kvinnor kan få kännedom om varandra och utbyta kunskap fritt är det 

bra. Men att ha pokerspelarens behov av risktagande som drivkraft kan bli än mer destruktivt 

för planeten.  Därför är inte internet lösningen, den nya verkligheten, men väl ett redskap för 

att skapa och sprida ny kunskap och nya världsbilder. I den virtuella verkligheten skapas  

risker och många olika lösningar kan testas utan konsekvenser för planeten. Men osäkerheten 

och otryggheten är livets puls för en del människor. De ser att det är i brytningen som 

vinstchansen finns och utnyttjar internet för spelet och egen ekonomisk vinning. Den 

nuvarande marknadsekonomiska etiken blir förödande då föda och råvaror utnyttjas som 

spelmarker utan hänsyn till miljöförstöring och svält. Här måste en ny ekonomisk etik formas 

utifrån en ny syn på världen med ändliga resurser.  
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Att vara kristen är att reflektera och handla efter sin övertygelse och för församlingen handlar 

det om vilken människosyn och världsbild man bidrar till. Det som styr drömmar och 

drivkrafter hos människor som är aktiva i kyrkan och vilket stöd de människorna får i sitt 

engegemang. Församlingen skulle kunna göra en strategisk insats för att skapa och stödja 

motivationen till ett annat konsumtionsmönster och en annan syn på människan roll i sin 

omvärld, naturen, tillsammans med andra lokala krafter. Nätverk genom internet är bra 

redskap för att sprida budskap och kunskap som ömsesidigt påverkar varandra. 

 

Det krävs en känsla av trygghet i att det goda livet baseras på det som faktiskt gör människor 

lyckliga; de basala behoven av mat, kläder och tak över huvudet för familjen tillfredställs och 

sjukvård, utbildning, kärleksförhållanden, meningsfullt arbete och ett rikt spirituellt liv som 

ger oss tid med vänner i en naturlig miljö. Mycket av detta är självklart för många Bollnäsbor, 

det är därför de har valt att leva här, men kopplingen till att ”mitt” sätt att leva gör det enklare 

för de fattiga att överleva är inte förankrat och ger därför ingen tillfredställelse. Än mindre att 

begreppet fattiga skulle innefatta andra arter och livsformer.  

 

Men kulturer förändras sakta med hjälp av bilder, berättelser och upplevelser. Det finns fem 

större begrepp inom poetisk och religiös fantasi. Det är andning, vatten, sex, mat och blod, de 

är centrala därför att de berör begynnelsen, fortsättningen och slutet på livet. Det som 

gestaltar vår syn på oss själva och världen och förändrar och samlar människor till 

gemensamma beslut och handlingsmönster.  I församlingens verksamhet används metaforer 

för att beskriva Gud: Gud som far, mor, älskare, vän, lord, kung, sol, klippa, åska  för att ge 

impulser till att skapa egna bilder av Gud. En informant beskriver att de numera även tar upp 

miljöproblemen i barn- och ungdomsverksamheten och det pågår även förändringsarbeten 

kring dopet, men vi behöver alla lära oss att bli goda lyssnare för att höra varandras berättelser 

och vi behöver ta oss tid att komma i kontakt med den levande jorden igen. Vi behöver nya 

levnadsregler, ny litteratur, nya symboler och ritualer för att lokalt skapa politiska plattformar 

för att påverka vår kultur och vår världsbild. Därför behövs ett strategiskt arbete och lokalt 

förankrade metaforer. Metaforer, bildspråk, ritualer och ceremonier för att skapa gemenskap 

och gränser är religionens främsta redskap som skulle kunna ge församlingen en ny relevans i 

samhället. 

Kunskapen om planetens miljöproblem finns inom Svenska Kyrkan. Det visar bl.a. 

informationsmaterial som ”Vad är det för fel med vårt klimat?” som handlar om 

växthuseffekten och vilka konsekvenser den får på jordbruket, vattenförsörjning och 

havsnivån, hur den biologiska mångfalden minskar och sjukdomar kommer att spridas. På 

baksidan finns en hel rad åtgärder som var och en kan göra för att minska sin miljöpåverkan. 

Men i svaren från informanterna spretar svaren om vilket ansvar den lokala församlingen har 

för att skapa dessa politiska plattformar och diskutera samhällets nya behov. Jag upplever inte 

heller att sambandet mellan ekologi och ekonomi är en gemensam kunskap inom Bollnäs 

församling. 

”Eco + logos betyder ordagrant kunskapen om strukturen och dynamiken av hushållet, hur det är uppbyggt 

och drivs och vad som krävs för att leva tillsammans (L. Rasmussen, 1996). 
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Eco+nomos betyder ordagrant hushållets regler, att veta hur saker fungerar och arrangera ”hushållen” så att 

materialtillgången är tillräcklig och hållbar för fortsatt överlevnad. (L. Rasmussen, 1996)” 

Eftersom det inte finns en universell lösning på världens miljöproblem och om det ska lyckas 

beror det på att varje enskild människas arbete, drivkraft, kunskap och medkänsla arbetar åt 

samma håll, krävs det ett lokalt strategiskt arbete. Det arbetet handlar om att mobilisera 

enskilda människor för att det krävs ett eget ställningstagande för att börja agera i vardagen. 

Här har församlingen startat ett arbete i barn- och ungdomsverksamheten. Värdet av en 

gemensam gudsbild, människosyn och världsbild är att det skapar enighet och 

sammanhållning till en teologi, eller ideologi om man vill, under förutsättning att den är rörlig 

och öppen för förändringar. Församlingens beslutande organ är uppdelade i verksamhet, 

social och teologisk, ekonomi och fastighet. Det kan vara en orsak till de splittrade svaren och 

ett sätt att hindra ett strategisk förändringsarbete, samtidigt som det är effektivt i dagens 

kultur.  

 I kristendomens och islams tidiga historia användes olika strategier för att på relativt kort tid 

införa nya sätt att tänka och agera. Idag har vi internet och kan kommunicera runt hela jorden 

på nolltid med bild, text och ljud.  

En ny kristen teologi, som t ex McFague förespråkar, ska bygga på gemenskap och samarbete, 

individen i gruppen och vårt beroende av att hela ekosystemet fungerar. Den ska vara så väl 

underbyggd att den motiverar till ett nytt ekonomiskt system. Med de kunskaper som vi har 

idag om vår medverkan i det ekologiska systemet måste vi acceptera vårt ansvar för våra 

handlingar. För att alla, människor och alla andra arter måste vi erkänna planetens 

begränsningar att orka med oss alla. Det innebär att  både vårt konsumtionsbegär och 

storleken på populationen måste anpassas till planetens ”ekonomi”. Den ekologiska modellen 

förutsätter en ny syn på det goda livet där de rika måste leva enklare för att de fattiga ska 

överleva. Där det goda livet baseras på det som faktiskt gör människor lyckliga; de basala 

behoven av mat, kläder och tak över huvudet för familjen tillfredställs och sjukvård, 

utbildning, kärleksförhållanden, meningsfullt arbete och ett rikt spirituellt liv som ger oss tid 

med vänner i en naturlig miljö. Församlingens naturliga roll i detta strategiska arbete är att 

skapa en ny syn på människan och det goda i världen, som ingjuter mod och trygghet i 

människorna att det är okej att stilla sig. Församlingens verktyg är den sociala, pedagogiska 

och teologiska verksamheten med berättelser, bilder, sång och musik men även hur 

församlingens materiella tillgångar används och underhålls. Men då krävs att de olika delarna 

i församlingen har samma syn och är överens om målet. 

 

Målet med min uppsats var att undersöka om mina informanter anser att Svenska Kyrkan 

lokalt i Bollnäs har en roll i miljöarbetet och om de arbetar strategiskt med församlingsbornas 

syn på människan och den kristna världsbilden ur ett ekoteologiskt perspektiv. Jag har funnit 

att många anser att församlingen har en roll i det lokala miljöarbetet men att församlingen inte 

arbetar strategiskt utifrån en gemensam syn på världen och de problem som uppstått globalt 

på grund av vårt sätt att leva.  
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Sammanfattning och slutsats 
Jag var intresserad av att ta reda på hur aktiva medlemmar i Svenska Kyrkans församling i 

Bollnäs såg på kyrkans ansvar och möjlighet att vara en lokal kraft i arbetet med att förändra 

församlingsmedlemmarnas människosyn och verklighetsbild ur ett ekologiskt perspektiv för 

att möta det globala miljöhotet. Jag har funnit att det finns en viss insikt om behovet men den 

gemensamma strategin saknas för att som en rörelse arbeta med församlingsmedlemmarnas 

människosyn och världsbild ur en ekoteologisk synvinkel. 

 Vilka faktiska miljöåtgärder har kyrkan gjort? 

Det församlingen faktiskt gör är att följa gränsvärden för utsläpp, minskar sin 

energiförbrukning och har temagudstjänster om klimatfrågorna. 

 Vilket informationsmaterial sprids genom kyrkan? 

Det material jag hittade var Svenska Kyrkans centrala material och några 

internationella organisationer som var riktade till enskilda personer och det fanns 

rikligt med kontaktuppgifter till lokala och regionala aktiva personer i och utanför 

Svenska Kyrkan. 

1. ”Vad är det för fel med vårt klimat?”   Svenska Kyrkan Internationellt arbete 

2. ”Håll utkik efter Rättvisemärkt när Du handlar!”    Fairtrade – Rättvisemärkt 

3. ”Världens tidning nr 1 2010” Svenska Kyrkan Internationellt arbete 

4. ”Slow Food” Slow Food  

 

 Vad är kyrkans roll i miljöarbetet i framtiden? 

Lokalt i Bollnäs ser det ut att vara inriktat på att motivera människorna till ett gott och 

lyckligt liv som för en god kristen är att kunna känna trygghet i sitt och sina närmastes 

liv. Ett liv där man lever i harmoni med naturen och miljön där man inte suger ut sin 

nästa eller naturen på dess kraft och energi, alla ska kunna ha ett bra liv utan att det 

sker på någon annans bekostnad. Ett liv i harmoni med sig själv, sina medmänniskor 

och med Gud. 

Det finns en vilja att arbeta för att vi ska bli mer medvetna om varandra, komma i takt 

med naturen och lämna tillväxthysterin så att jorden ska räcka till åt oss alla.  Skapa en 

grund där vi kan samtala med varandra och tillsammans växa som människor.  

 Finns det en samsyn i vad församlingen kan och bör göra? 

Nej, den teologiska och politiska utvecklingen mot en ekologiskt hållbar församling 

drivs inte strategiskt på lokal nivå, det är upp till enskilda personer var för sig att ta 

ställning. Kunskap, kompetens och vilja finns representerade i församlingen, så skulle 

personal och förtroendevalda bestämma sig för ett systemskifte, så skulle församlingen 

vara en stark kraft i lokalsamhället. 
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                                                                                                                                                             Bilaga 1 

Hej jag heter Erika Engberg och jag läser ett program på Högskolan i Gävle som heter” Människa 

Religion och Naturvetenskap”. Under våren 2010 ska jag skriva min C-uppsats i ämnet Religion, 

Politik och Ekonomi, och min handledare är Peder Thalen. 

Temat eller min fråga som jag ska besvara är hur det globala miljöhotet och finanskraschen har 

påverkat Svenska Kyrkan lokalt i Bollnäs och hur människorna som är aktiva i församlingen tänker om 

kyrkans roll framöver. Under Reformationen när protestantismen växte fram formulerade kyrkans 

män en teologi som satte individen i centrum och förändrade samhällets syn på dennes rättigheter 

och skyldigheter i samhället. I dag ser samhället annorlunda ut här i västvärlden och nya utmaningar 

står framför mänskligheten oavsett religion, etnicitet eller ekonomiska förutsättningar. Vi har lyckas 

åsidosätta naturens egna sätt att begränsa arternas utbredning på andra arters bekostnad genom 

tekniken, hälsovård och livsmedelsindustrin. I USA talar kristna teologer om behovet av en ekologisk 

reformation av den kristna människosynen och hur livet ska levas på rätt sätt för att skapa 

möjligheter att människorna att överleva i ett hållbart samhälle. Sverige är än mer sekulärt än USA 

men samtidigt ökar andligheten och ”må gott”-branscherna i antal i Sverige och så även här i Bollnäs. 

Sallie McFague har skrivit en bok som heter ”Life Abundant” som innehåller ett koncept på hur en ny 

teologi eller ideologi skulle se ut. Bland annat formulerar hon ett antal ”Husregler”: 

” Ta bara din del av kakan, städa upp efter Dig och håll huset i gott skick för dess nästa 

hyresgäst”  

 Jag kommer bland andra att använda hennes bok i min uppsats och därför vill jag ställa några frågor 

till Dig som är aktiv i församlingen utifrån hennes koncept. Jag är mycket tacksam om Du kan ta Dig 

tid att träffa mig eller svara på mina frågor via mail. 

Tack på förhand 

Erika Engberg mobil 073-0587571, e-mail: eapia@hotmail.com  

Mina frågor kommer här: 

Diskuteras det globala miljöhotet, konsumtions- och tillväxtsamhällets konsekvenser i församlingen? 

Eller i din omgivning? Vilka känslor leder dessa samtal till och vilka lösningar pratar Ni om? 

 

 

Beskriv församlingens människosyn och hur den skulle behöva förändras för att stödja en hållbar 

samhällsutveckling? 

 

 

Vilka hinder ser Du för att en sådan förändring av människosynen ska ske lokalt här i Bollnäs? 

 

mailto:eapia@hotmail.com
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Hur kan Kyrkan använda den naturvetenskapliga forskningen  för att bli mer trovärdiga? 

 

 

Idag fokuserar samhället på individen och saker, konsumtion och tillväxt. Vad ser Du som viktigt att 

fokusera på? Hur kan kyrkan bidra till att förändra samhällets fokus? 

 

 

 

 

 

Vilka ”Husregler” lever Du efter idag? Vilka ”Husregler” har Bollnäs Församling och hur skulle de 

behöva förändras? 

 

 

 

 

Det finns en gräns för hur många människor Jorden kan föda ur ett ekologiskt perspektiv, Hur ska en 

sådan gränssättning kunna göras ur kristen synvinkel? 

 

 

 

 

Vad är ur en kristen synvinkel ett gott  och lyckligt liv? Hur ska vi framöver kunna leva ett gott och 

lyckligt liv? 

 

 

En bild eller dikt som beskriver Din syn på ett bra liv i Bollnäs och/eller i världen?  

 

Tack för Din tid! Mvh Erika 
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