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1. Sammansfattning  

En textanalytisk studie har gjorts med s.k. abduktiv metod där den inledande undersökningen bestod 

av en induktiv del som följdes av en deduktiv del. Studien har omfattat sex dokument från 

protestantiska kyrkor/samfund, romersk katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan 

(Konstantinopelpatriarkatet)1. 

Den inledanade induktiva delen visade att kyrkan i hanteringen av klimatförändringarna kan bidra 

med att hjälpa människor till en större kunskap om klimatfrågor liksom kunskap om kyrkans 

teologiska syn på skapelsen och människans relation till Gud, skapelsen och varandra. 

I den andra, deduktiva, delen av studien, framkom bilden av en panenteistisk Gud som är god och 

personlig. Gud framställdes mestadels könsneutralt i den mån begreppet Gud kan ses som 

könsneutralt. I denna del visades även att kyrkan vill arbeta för att etiska värderingar upprätthålls 

och får genomslag vid bedömningen av vad som tillåts ifråga om åtgärder som påverkar våra 

ekosystem. Kyrkans uppgift är att förmedla den kärlek Gud visat sin skapelse och människorna.  

Klimatkrisen har lyft fram skapelseteologin som blivit central vid kyrkornas tolkning av sin ställning 

och sin uppgift visavi den aktuella miljösituationen. Den största delen av dokumentens innehåll kan 

betecknas som kyrkornas teologiska reflektion kring den situation som vi människor har försatt oss i 

genom vårt missbruk av jordens naturresurser. 

Dokumenten tolkade genomgående de hotande klimatförändringarna som en följd av människans 

vanvård av skapelsen, vilket kan ses som att människan inte fullföljt Guds intentioner. 

Kyrkorna såg människan som unik i skapelsen, människan är Guds avbild. Människan kan i vissa 

avseenden betecknas som Guds medarbetare och medskapare. Människan har inte levt upp till Guds 

förväntningar på henne ifråga om vården av hens Skapelse. Gud kan sägas vara bedrövad över vad 

som skett och vad som hotar att ske. 

Dokumenten gav uttryck för att kyrkorna har en likartad grundsyn på människans ansvar för att 

försöka återställa balansen i skapelsen. Eftersom tolkningen är att människan har fått ansvar för att 

vårda och utveckla skapelsen fungerar människan som en guds medskapare och som sådan bör vi 

människor på allt sätt arbeta för att vi ska förändra vår livsstil så att den blir förenlig med en hållbar 

utveckling. 

Dokumenten gav uttryck för att kyrkan själv vill vara en föregångare i en omställning till 

miljöanpassad livsstil och vill verka för en rättvisare världsordning där de resursstarka ska bidra mest 

till att bära kostnaderna för världens omställning till en hållbar utveckling. 

 

                                                             
1 Policy för fred och omställning till en hållbar värld, Equmeniakyrkan. Ett biskopsbrev om klimatet, Biskopsmötet 2014. 

Värna den jord som Gud älskar, Sveriges Kristna Råd. Laudato Si’, Påve Fransikus. ”Patriarchal messages”: 01/09/1989 

(Patriark Dimitirios), 01/09/2001, 01/09/2002, 01/09/2003 (Patriark Bartolomeus) samt Orthodox Churches Statement on 

the Environment (Patriark Bartolomeus).  
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2. Abstract  

A text analytical study has been performed using an abductive approach. The initial study was 

inductive and followed by a deductive part. Six different documents were studied representing 

protestant Churches, the Roman Catholic Church and the Orthodox Church (Patriarchate of 

Constantinople)2.  

The initial inductive part showed that the Church in its handling of the climate crises ought to be able 

to help people to a better understanding of the climate changes as well as to an understanding of the 

Churches´ theological view on the relationships between God and man, man to man and God to 

Creation.  

The deductive part of the study the documents showed a picture of a panentheistic, good and 

personal God. God was mainly referred to as a nonsexual entity.  This part of the study also showed 

that all documents agree that the Church has a responsibility to ensure that moral values are 

respected when it comes to decision-making regarding actions against the climate changes. It is the 

task of the Church to channel the love of God to people and to the whole Creation. 

The climate changes have prompted the Churches to partly concentrate on their theology on 

creation and have caused a reevaluation of their positon in handling the new environmental 

situation. The major part of the documents gave a view on the theological reflection that the climate 

changes have forced upon the Churches.  

All documents regarded the threatening climate changes as a consequence of the human misuse of 

God’s Creation. Man has not fulfilled God’s expectations of man’s care for his Creation. 

Human beings are unique in God’s Creation, man is the image of God. In some respects human 

beings are God’s coworkers or even co-creators. But man has not managed to match God’s 

expectations, and has not cared for his Creation in the way he wanted. God is in a way mourning the 

situation that man has caused and what is threatening his Creation. 

The documents indicated that all Churches have a similar view on the human responsibility to try to 

restore balance in the Creation. Since their common view is that man, on God’s behalf, has the 

responsibility to care for and develop Creation, the Churches have the duty to work for a change of 

human lifestyle in a way that is compatible with a sustainable development. 

The documents indicated that the Church wants to be a forerunner in the change of lifestyle and also 

wants to work for a more just world order where those rich in resources should contribute the most 

to cover the costs for a worldwide handling of the climate crises and for the formation of a 

sustainable development. 

 

                                                             
2 Policy för fred och omställning till en hållbar värld, Uniting Church in Sweden. Ett biskopsbrev om klimatet, Meeting of 

Swedish bishops 2014. Värna den jord som Gud älskar, Christian Council of Sweden. Laudato Si’, Pope Francis. ”Patriarchal 

messages”: 01/09/1989 (Patriarch Dimitirios), 01/09/2001, 01/09/2002, 01/09/2003 (Patriarch Bartolomeus) and Orthodox 

Churches Statement on the Environment (Patriarch Bartolomeus). 
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3. Introduktion och bakgrund 

Människor av den art som finns idag har förmodligen funnits på jorden 150 – 300 000 år. (Tidigare 

fynd från Etiopien har talat för den förra siffran medan nyare fynd från Sydafrika pekar mot den 

senare siffran.) Under hela den tiden har det förmodligen inte skett några stora biologiska 

förändringar av människoarten. Däremot har det under de senaste 40 – 50 000 åren skett en enorm 

kulturell utveckling, som lett till dramatiskt förändrade livsvillkor för nutidens människor jämfört med 

tidigare generationers människor. För 50 000 år sedan hade de kanske en hygglig stenyxa, vi har 

smartphones (Krebs, 2011). Utvecklingen de senaste tvåhundra åren har bara accelererat. Men 

utvecklingen har haft ett pris, ett högt pris. Slaveri, kolonialism med utsugning av fattiga länders 

naturresurser har inte sällan medfört oerhört mänskligt lidande för dem som varit på ”fel sida” 

medan de som varit på ”rätt sida” kunnat leva i överflöd. Men inte enbart människor har lidit. 

Naturen har också lidit. Trots naturens i många avseenden enorma motståndskraft och anpassbarhet 

(resilience) har den inte kunnat kompensera för det enorma resursutnyttjande som en allt girigare 

ekonomi och en allt större jordisk befolkning utsatt den för. Idag kan vi konstatera att mängder av 

ekosystem kollapsat med följd att mängder av djur- och växtarter har försvunnit från jordens yta 

(Rockström & Klum, 2015: 41). Vår enorma användning av fossila bränslen har också lett till att 

kodioxid (CO2) liksom andra växthusgaser ökat kraftigt i jordens atmosfär enligt Intergovernmental 

Panel for Climate Change (IPCC).  Ökningen av växthusgaser anses nästan helt vara orsakad av 

mänsklig aktivitet (IPCC, 2014: 3 – Figure 1 d; 4). Ökningen av växthusgaser har lett till en ökad 

återreflektion av jordens värmestrålningen, vilket i sin tur har orsakat en snabb och kraftig ökning av 

jordens yttemperatur. Beräkningar som gjorts talar för att våra utsläpp av växthusgaser måste sjunka 

med ca 70% fram till 2050 och till 0-utsläpp vid år 2100, om vi ska klara att jordens yttemperatur inte 

stiger mer än 2 grader Celsius. Stiger temperaturen mer än 2 grader passeras den s k ”tipping point” 

vilket innebär att vi då antas vi komma in i en mycket labil situation där det inte går att förutsäga hur 

klimatförändringarna kommer att bli och där förändringarna tros vara irreversibla (IPCC, 2014: 13-7). 

Var har kyrkans röst funnits i detta drama? Om vi placerar Rachel Carsons bok Tyst vår från 1962, 

som starten på den publika debatten kring miljöförstöringen kan vi kanske även placera Lynn Whites 

artikel The Historical Roots of Our Ecologic Crisis, från 1967, som ett dokument som initierade 

kyrkornas intresse för miljöfrågor.  White spekulerade i om det inte var den judisk-kristna 

inställningen till skapelsen, att människan var satt att härska över naturen, som låg bakom den 

rovdrift på naturresurser som de västerländska kulturerna ägnade sig åt. 

Exakt när kyrkorna började intressera sig för miljö- och klimatförändringar är dock något oklart. 

Brander skrev 2002 att kyrkorna började intressera sig för dessa frågor för trettio år sedan, vilket 
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torde innebära början av 1970-talet. I ett dokument från 2005 ges en historisk tillbakablick på 

Kyrkornas världsråds engagemang för miljöfrågor (WCC, 2005). Där nämns att man 1974 anordnade 

en kongress i Budapest där man tog upp miljöfrågor.  Motiveringen till kongressen var till en del att 

den s. k. Romklubben 1972 skrivit en rapport, Tillväxtens gränser (Limits to growth), som inte 

fokuserade på miljöförstöring utan snarare på att jordens resurser, främst dess oljetillgångar, inte 

skulle räcka för jordens växande befolkning. Kyrkornas Världsråds sjätte generalförsamling 1983 i 

Vancouver tillsatte en kommitté benämnd Justice, Peace and the Integrity of Creation, JPIC. Därmed 

kom de ekologiska sambanden i skapelsen och människans ansvar för dess förstörelse att teologiskt 

bearbetas under lång tid. Denna kommitté lyckades dock inte skriva ett slutdokument som antogs av 

någon generalförsamling och därför får väl dess arbete i viss mån ses som misslyckat (Brander, 2002: 

9-13).  

Ovanstående nedslag kan trots sin ofullständighet ändå visa på att kyrkan tidigt engagerade sig i 

frågor relaterade till miljöförstöringen och tidigt började teologiskt bearbeta miljörelaterade frågor 

utifrån ett skapelseteologiskt perspektiv. Hur ser Guds uppdrag till människan ut? Mycket förenklat 

kan man kanske se det som att lösa konflikten mellan tolkningarna av de två skapelseberättelserna i 

1 Mosebok kapitel 1 och kapitel 2. Ska människan vara härskare över naturen eller ska hon vårda 

naturen. När allt nu pekar på att den hotande klimatförändringen är ”man made” kan människan då 

se sig som Guds medskapare som har Guds uppdrag att återupprätta en hållbar utveckling?  

Ytterligare en teologisk aspekt är att synen på skapelsen förskjutits från att vara en företeelse skapad 

av Gud, som Gud sedan mer eller mindre lämnat, till en skapelse i Gud och genomsyrad av Guds 

ande, som tillför energi och ständigt är nyskapande. Synen på en natur i vilken Gud är närvarande ger 

samtidigt naturen en helighet som hos människan borde skapa vördnad och respekt inför naturen 

(Moltmann, 1985: 1-19). 

I det föreliggande arbetet vill jag försöka göra en bedömning av kyrkans syn på de hotande 

klimatförändringarna. Hur har den hotfulla situationen påverkat kyrkans teologi och kyrkans syn på 

vad som är dess uppgift i detta sammanhang? Vid valet av dokument för studien har jag sökt sådana 

som kan antas uttrycka kyrkornas officiella ställningstaganden i de aktuella miljöfrågorna. Jag har 

försökt få tag i dokument som är så sent utgivna att de förhoppningsvis motsvarar kyrkornas 

nuvarande ståndpunkter. Jag har valt att studera dokumenten med en abduktiv textanalytisk metod 

där främst den induktiva delen bör låta texten komma till tals utan att jag på förhand ha bestämt 

vilka frågor jag önskar att den ska besvara. 
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4. Tidigare rapporter om kyrkan och klimathotet  

Friheden har i sin uppsats om skapelse- och ekoteologi ställt frågan ”Vad är en människa?” utifrån 

den situation som mänskligheten befinner sig i med kollapsande ekosystem och hotande 

klimatförändringar (Friheden, 2014: 4). De fyra ekoteologer hon främst refererar till vill betona 

människans (förmodligen) unika relation till Gud och skapelsen. I flera avseenden kan människan ses 

som Guds samarbetspartner. Skapelsen existerar i Gud och Gud finns i sin skapelse inklusive 

människan. Guds immanens i skapelsen borde leda till att människan betraktar skapelsen som helig 

och visar vördnad inför den. Människan är både skapad och delaktig i skapelsen, hon är både 

beroende av skapelsen och ansvarig för den. Vissa teologer hävdar att människan är ansvarig för att 

frälsa världen. Människan bör efterlikna Guds/Kristus´ kenosis och ge mer plats för den övriga 

skapelsen och inte breda ut sig på andras bekostnad, visa kärlek och ödmjukhet och inte främst 

använda skapelsen för konsumtion. Människan har till uppgift att vara övriga skapelsens röst. Vissa 

teologer anser även att människan har nått ett stadium där vår kunskap i vissa avseenden är för stor. 

Man syftar då på vissa tekniska förmågor och vårt molekylärgenetiska kunnande där vi, kanske på ett 

otillbörligt sätt, kan påverka naturen (Friheden, 2014: 34-8). 

I denna typ av resonemang är det lätt att se utvecklingen, den bilogiska evolutionen som avstannad 

eller pausad. Evolution och Guds skapande är delvis detsamma, men det är troligen lättare att se 

Guds skapande och underhåll av sin skapelse som ständigt pågående. Guds skapande är kanske mer 

abstrakt medan en pågående evolution känns konkret och kräver vetenskapliga bevis. En kan 

möjligen se miljöförstöringen som en del i en evolution helt inducerad av människan. Människan har 

tagit över och startat en negativ evolution, förmodligen mot Guds vilja och miljöförstöringen kan 

därmed ses som en kollektiv synd. Människans enorma påverkan på naturen markeras av att vi nu 

anses leva i en tidsålder som föreslås bli benämnd Antropocen. En tidsålder, som omfattar de 

senaste 200 åren i jorden historia, vilka på ett avgörande sätt påverkats av mänsklig verksamhet till 

skillnad från tidigare epoker då från människan helt skilda krafter påverkat naturen, klimatet och 

jordens geologi (Sörlin, 2017). 

En amerikansk katolsk websida visar att kristenheten i USA är splittrad ifråga om klimatproblemen. 

Det gäller såväl mellan olika kyrkor som inom församlingarna. En undersökning visar att 7 av 10 av 

”hispanic catholics” oroas för klimatförändringarna medan endast 4 av 10 av ”white catholics” är 

oroade. Glädjande är dock att man i många församlingar gått från att inte använda plastmuggar till 

att resonera om energiförsörjning och matanvändning på såväl församlingsnivå som individnivå 

(Labrecque, 2015). 
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Många menar att en förutsättning för att vi ska lyckas ställa om vårt levnadssätt så att det blir 

förenligt med en hållbar ekologisk utveckling är att vi förändrar vårt sätt att mäta ekonomisk tillväxt. 

Mätningarna måste inkludera kostnader för exploateringen av naturresurser. Redan i början av 1970-

talet argumenterade kyrkorna bl. a. genom den s.k. ekumeniska u-veckan för ”en ny ekonomisk 

världsordning”, vilket var en fråga som även drevs av FN (Ingelstam, 2018: 109). Möjligen genom 

kyrklig påverkan ledde detta till att Centerpartiet lade fram en motion i riksdagen om att Sverige 

skulle verka för en ny ekonomisk världsordning (motion 1975/76:727). I denna motion nämns den 

rika världens otillbörliga utnyttjande av naturresurser, men motionen talar mest om 

fattigdomsbekämpning. 

Sveriges Kristna Råd ordnade 2008 en klimatkonferens där vikten av ekumeniskt samarbeta kring 

klimatfrågan framhölls liksom behovet av att kyrkorna visade sin vilja att ta sitt ansvar i arbetet mot 

klimatförändringar. Man påpekade också att kyrkan globalt sett har en enorm potential att bidra till 

att positivt påverka utvecklingen. Kyrkan är kanske en av de mest underskattade aktörerna i denna 

fråga och kanske underskattar kyrkan själv sin förmåga i detta avseende. En viktig aspekt av 

omställning till fossilfria energikällor är att det sannolikt kommer att leda till att oljans geopolitiska 

och ekonomiska betydelse upphör och därmed även dess orsakande av krig och konflikter (Sveriges 

Kristna Råd, 2008).   

I en antologi under redaktion av Nyrind framhåller flera författare behovet av att ge människor hopp 

om framtiden liksom behovet av en global uppslutning kring åtgärder för att förhindra en 

klimatkatastrof. Här torde alla religioner ha en oerhörd potential att påverka och stöda arbetet för en 

hållbar utveckling. En författare framhåller det destruktiva i det dualistiska synsätt som mestadels 

präglar politiken och en annan påtalar behovet av en ny ekonomisk världsordning (Andersson, 2011). 

Engberg har undersökt hur arbetet för ett bättre klimat fungerar på lokalplanet genom en 

intervjustudie i Bollnäs församling av Svenska Kyrkan. Studien visar att såväl anställda som 

församlingsbor är medvetna om behovet av att genomföra förändringar men församlingen saknar en 

plan för hur man skall agera (Engberg, 2010: 34). 

5. Syfte och Frågeställning 

5.1 Problemformulering: Enligt de judisk-kristna religionerna har Gud skapat världen. Människan har 

fått en särställning i Guds skapelse. Människan anses ha Guds tillåtelse att utnyttja, förvalta och 

vårda Guds skapelse. Successivt har det visat sig att människan så till den grad utnyttjat naturen att 

människan delvis ödelagt Guds skapelse. Hur ser kyrkans uppgift ut i ett sådant läge? 
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5.2 Syfte: Att i utvalda officiella dokument undersöka i vad mån de olika kyrkorna/samfunden, 

bearbetat problem relaterade till den pågående miljöförstöringen och den hotande klimatkrisen. 

5.3 Frågeställningar: Den valda metoden, abduktiv textanalys, är, främst i sin induktiva del, inte 

konstruerad för att besvara på förhand givna frågeställningar utan texten bör själv generera 

frågeställningar för en deduktiv analys.  

Å andra sidan, valet av ämne för den här studien grundar sig givetvis i mitt personliga intresse för de 

hotande klimatförändringarna liksom i min egen oro inför desamma. Jag har då sett 

uppsatsskrivandet som ett tillfälle att tränga litet djupare in i problematiken och att försöka finna 

svar på ett antal frågor, flera med teologisk anknytning. Vid valet av dokument för studien har jag 

därför haft en klar förförståelse av vad jag väntar mig att kunna finna svar på i dessa skrivningar. 

Några av de frågor jag ställt mig är till exempel: Var klimatförändringarna vad Gud avsåg skulle 

hända? Har människan svikit Guds förtroende avseende vården av skapelsen? Är det människans 

uppgift att återställa balansen i skapelsen? Med vilken motivering och med vilket syfte har kyrkan 

engagerat sig i miljö- och klimatfrågor? Har klimathotet påverkat kyrkornas teologiska förståelse av 

människans del i skapelsen och kyrkans uppgift i relation till miljön? På vilket sätt kan kyrkan vara 

aktiv, ev. vara föregångare i en omställning till en hållbar ekologisk, ekonomisk och social utveckling? 

Finns enighet om den teologiska grunden för att kyrkan ska engagera sig i miljö- och klimatfrågor? 

Finns enighet om kyrkornas möjlighet att medverka i omställningen till en livsstil anpassad till vad 

jorden varaktigt kan tolerera? 

5.4 Hypotes: Den inledande induktiva textanalytiska studien (se nedan) ledde till antagandet att:  

1. Kyrkans engagemang i klimatfrågan har bidragit till att den bl. a. fått en uttalat panenteistisk 

gudsbild  

2. Kyrkan anser att etiska frågeställningar är viktiga i relation till klimatfrågan.  

Dessa frågor prövades i en kompletterande deduktiv textanalytisk undersökning. 

 

6. Material och metod 

6. 1 Val av samfund/kyrkor. Teologiska Högskolans och min egen personliga tillhörighet till 

Equmeniakyrkan gör det naturligt att inkludera den bland de kyrkor som jag avser studera. Svenska 

kyrkan är det dominerande samfundet i Sverige och därför synes det klart motiverat att inkludera 

den i studien. Sveriges Kristna Råd är en ekumenisk organisation där merparten av de i Sverige 

verksamma kyrkliga riktningarna är representerade och dess dokument har därför inkluderats. I 

sammanställningar där jag skilt på resultat från protestantiska och katolska kyrkor har jag räknat 
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dokumentet från Sveriges Kristna Råd som protestantiskt med motiveringen att Svenska kyrkan ändå 

är Sveriges formellt största kyrka. Romersk katolska kyrkan är verksam i Sverige och har därför valts 

att ingå i studien. Ett flertal ortodoxa kyrkor är verksamma i Sverige. Inom den ortodoxa kyrkan är 

patriarken i Konstantinopel mest känd för sitt engagemang i miljöfrågor. Jag har därför låtit den 

Ekumenisk ortodoxa kyrkan i Konstantinopel representera de ortodoxa kyrkornas ståndpunkt.  

6.2 Inklusionskriterier för dokument. Dokument som av mig bedöms representera kyrkornas 

officiella ställningstaganden i miljöfrågan. Endast dokument på svenska eller engelska har inkluderats 

i studien. 

6.3 Valda dokument: Equmeniakyrkan, Policy för fred och omställning till en hållbar värld (knappa 3 

sidor text). Biskopsmötet 2014, Ett biskopsbrev om klimatet (90 sidor text). Sveriges kristna råd, 

Värna den jord som Gud älskar (17 sidor text). Påve Fransiskus, Laudato Si’ (177 sidor text). Ortodoxa 

kyrkan representeras av ”Patriarchal messages”: 01/09/1989 (Patriark Dimitirios), 01/09/2001, 

01/09/2002, 01/09/2003 (Patriark Bartolomeus) (totalt ca 6 sidor text) samt Orthodox Churches 

Statement on the Environment (Patriark Bartolomeus) (4 sidor text). (Har ej kunnat finna något 

övergripande dokument i klimatfrågan från den ortodoxa kyrkan.) Hänvisningar till angivna 

dokument finns under ”Bibliografi” och ”Studerade dokument”. 

Eftersom det här är fråga om en kvalitativ studie har jag antagit att olikheten i dokumentens sidantal 

inte bör få någon avgörande inverkan på studiens resultat. 

6.4 Kvalitetsbedömning av dokumenten. Kvalitetsbedömning enligt Critical Appraisal Skills 

Programme (CASP, 10 frågor enligt Bilaga 1) för kvalitativa studier befanns inte möjlig att genomföra 

då dokumenten inte var av den vetenskapliga karaktär som CASP förutsätter. Ett försök till 

kvalitetsbedömning gjordes enl. Tabell 1. Följande frågor ställdes: 1) Finns dokumentets syfte klart 

redovisat? 2) Finns redogörelse för vilka underlag som använts? Litteraturhänvisningar? 3) Synes 

litteraturhänvisningarna användas på ett relevant sätt? 4) Har dokumentet en klar design, som gör 

det lätt att förstå budskapet? 5) Ger dokumentet intryck av trovärdighet? 6) Finns en klar teologisk 

reflexion? 7) Kan dokumentets innehåll betecknas som relevant för den aktuella studien?  
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Tabell 1. Bedömning av dokumentens kvalitet. Frågorna, angivna i texten ovan, besvaras med: Ja, Nej 

eller Tveksamt. 

Dokument Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 

Policy för fred … Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Värna den jord Ja Tveksamt Ja Ja Ja Ja Ja 

Biskopsbr Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Laudato Si Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

Ortodox, Messages Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja 

                 Statement Ja Tveksamt Ja Ja Ja Ja Ja 

 

6.5. Kommentarer till kvalitetsbedömningen. Vid bedömning enligt CASP brukar 70% Ja betecknas 

som kvalitetsmässigt tillfredsställande (Lundgren, 2014: 13). I ovanstående bedömning skulle ett Nej 

eller Tveksamt motsvara 85 % Ja, två skulle motsvara 71 % Ja (Ortodoxa Encyklikorna). Samtliga 

dokument skulle således klara det angivna kriteriet. 

Policy för fred… är det klart kortaste dokumentet av dem som studerats. Det har formen av ett kort 

deklaration om vad Equmeniakyrkan står för avseende en hållbar utveckling. Dokumentet har enbart 

inomkyrkliga referenser. Värna den jord Gud älskar saknar en formell referenshantering, men 

hänvisar allmänt till vetenskaplig och kyrklig dokumentation. Biskopsbrevet 2014 är i mitt tycke det 

ur ”vetenskaplig” synpunkt bästa av de dokument som medtagits i denna studie. Här finns många 

referenser till naturvetenskapliga sekundärkällor förutom de inomkyrkliga referenserna. Laudato Si 

är det mest omfattande dokumentet som ger den mest allsidiga belysningen av klimatproblematiken 

från kyrklig horisont. Dokumentet använder dock, enligt min bedömning, nästan enbart inomkyrkliga 

referenser. Ser inga referenser till naturvetenskapliga primär- eller sekundärkällor. De ortodoxa 

Budskapen (Messages) innehåller inga tydliga hänvisningar, men visar ändå att skribenten är 

medveten om klimatsituationen. Argumentationen är helt inomkyrklig och teologisk. Enligt mitt tycke 

skiljer sig dessa dokument från övriga med ett helt inomkyrkligt språkbruk. Den ortodoxa 

Deklarationen (Statement) innehåller enbart hänvisningar till kyrkans engagemang i klimatfrågan och 

har enl. min bedömning en helt inomkyrklig argumentation.  

Sammanfattningsvis anser jag att alla dokument visar att kyrkorna accepterar den bild av 

miljöproblematiken som dagens vetenskap presenterar. Man gör inga bedömningar av 

forskningsresultaten eller argumentationen kring de vetenskapliga tolkningarna. Alla dokument tar 

fasta på att utifrån teologiskt, bibliskt och kyrkligt synsätt bedöma betydelsen av dessa ekologiska 

förändringar.  

6.6. Abduktiv textanalys. Vid genomgången av tänkbara textanalytiska metoder fann jag det lämpligt 

att använda en kombination av induktiv och deduktiv textanalys enligt Elo & Kyngäs (2008). Den 
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tillämpning av abduktiv metod som Lundgren (2015: 11-15) beskriver har varit vägledande. Alvesson 

& Sköldberg (2014: 55-61) nämner inte klart att abduktion kan ses som en kombination av induktiv 

och deduktiv analys, men menar att man initialt förutsättningslöst studerar texten för att därigenom 

finna hypoteser som därefter kan testas mot texten.  Detta kan göras i flera omgångar så att det blir 

en form av hermeneutisk cirkel. Inte sällan anger de som arbetar abduktivt att man arbetar ömsom 

induktivt och deduktivt (Renholm & Svensson, 2017: 11-12). I föreliggande arbete har jag merendels 

följt det av Graneheim & Lundman (2014) rekommenderade arbetssättet och använt deras 

terminologi.  

6.7 Induktiv ansats 

6.7.1 Begrepp. Analysenhet (Unit of analysis) är det dokument som studeras. 

Kategori kan sägas representera den typ av information man söker i analysenheten, dokumentet. I 

mitt fall har jag t ex sökt efter dokumentens innehåll som rör ”teologi”. Se nedan ”Valda kategorier”. 

Varje kategori kan ha flera underkategorier, men det har inte använts i detta arbete delvis för att 

begränsa dess omfattning. Tema kan ses som ett bredare begrepp än kategori. Ett tema kan omfatta 

flera kategorier. 

 Meningsbärande enhet (Meaning unit) är den del av texten som väljs ut för analys, ett ord, en 

mening, ett stycke. Jag har använt mig av stycken om en till några meningar. Kod kan betecknas som 

en ”etikett”, den meningsbärande enhetens kondenserade innehåll, budskap. Abstraktionsnivå. 

Abstraktionsnivåerna kan ha olika innebörd men de försöker tolka de meningsbärande enheternas 

manifesta resp. latenta budskap. Dessa tolkningar blir högst subjektiva om de görs av en person. Görs 

bedömningarna av flera personer minskar graden av subjektivitet. (Alla dessa definitioner är 

hämtade ur Graneheim & Lundman, 2004.) 

Efter genomläsning av samtliga dokument har nedanstående kategorier och temata valts utifrån min 

personliga bedömning av innehållet. 

6.7.2 Valda kategorier. Eumeniakyrkans dokument är uppbyggt kring ett antal rubriker vilka jag 

ansåg kunde betecknas som ”kategorier” enligt ovan angivna struktur. Jag har då valt att använda 

mig av följande tre kategorier: teologi (-sk grund), miljö och rättvisa. Min bedömning var att dessa 

kategorier väl täckte mitt ämnesområde från ett kyrkligt perspektiv. Att studera dokumenten utifrån 

deras teologiska, bibliska förankring sågs som naturligt i detta sammanhang. Att studera hur 

dokumenten uppfattade, använde begreppet miljö framstod även som naturligt med hänsyn till mina 

frågeställningar. Ett alternativ skulle kunnat vara att ha klimat som kategori, men min bedömning är 

att klimatförändringar är sekundära till förändringar i miljön. Att använda ekologi som kategori skulle 

också kunnat vara ett alternativ, men inte sällan blir förändringar i ekologiska system en följd av 



Teologiska Högskolan Stockholm  Uppsats 30 hp, Systematisk teologi 
Kyrkan och klimathotet. Författare: N Egberg   Handledare: Åke Jonsson 
 

15 
 

miljöpåverkan. Begreppet miljö blir litet vidare än begreppet ekologi. Ekologi är dessutom inte någon 

rubrik som används i Eqmeniakyrkans dokument.  

Samtliga dokument påpekar att det är världens fattiga som redan drabbas och i framtiden kommer 

att drabbas än hårdare av klimatförändringarna. Likaså framhålls i dokumenten det skriande behovet 

av en rättvisare fördelning av världens resurser och att detta är en förutsättning för att 

mänskligheten ska klara av den omställning av livsstil som klimathotet kräver. Dokumenten går dock 

inte närmare in på risken för krig och konflikter till följd av klimatförändringarna och inte heller går 

man närmare in på risken för att klimatförändringarna kan ge upphov till enorma flyktingströmmar. 

Det ofta återkommande påpekandet att rättvisa måste skipas antyder dock medvetenhet om de 

stora risker som ligger i att klimatförändringarna kommer att leda till att vissa delar av världen som 

idag är bebodda av människor sannolikt kommer att bli obeboeliga när klimatförändringarnas 

förväntade effekter blir verklighet. 

 

6.7.3 Valda temata. Utifrån de metodarbeten jag läst och de valda dokumentens innehåll har jag valt 

att inordna materialet under tre temata. Kunskap. Här handlar det om att kyrkorna vill ge/uppmana 

till att söka kunskap. Såväl teologisk kunskap som kunskap om miljö och ekologiska samband. Stöd. 

Kyrkorna vill stödja människor att genomföra livsstilsförändringar såväl som sinnesförändringar. Det 

senare kan gälla mindre girighet, mer känsla av gemenskap och medmänskliget. Hopp. Kyrkorna vill 

hjälpa människor att känna hopp inför en hotfull framtid.  

 

6.8 Tillvägagångssätt och redovisning  

 

6.8.1 Använda sökfunktioner. De sökfunktioner som finns för PDF och Word programmen fungerar 

enligt min uppfattning bäst och mest lätthanterligt om man söker på enstaka ord. Om detta ord 

sedan ingår i ett sammansatt ord så tas det också med. T ex vid sökning på ordet miljö så identifierar 

sökfunktionen även ord som miljöförstöring och miljöpåverkan. Detta har godtagits. Vid några 

tillfällen har miljö syftat på samhällsmiljö, social miljö och dessa textavsnitt har inte medtagits i 

analysen. Kategoribegreppen teologi, miljö och rättvisa visade sig lämpliga för de svenska 

dokumenten, men mindre lämpliga för de katolska och ortodoxa dokumenten. Begreppet teologi 

(theology) t ex förekom endast en gång i Laudato Si’. När jag fann att jag inte fick minst fem träffar 

valde jag ord som kunde associeras med det svenska ursprungsordet. Istället för ”theology” vid 

sökning i Laudato Si’ använde jag ”Bible” och ”God”. På motsvarande sätt har jag förfarit i andra fall 

där ”originalordet” inte givit tillräckligt antal träffar. Använda sökord redovisas i tabellerna (Bilaga 2).  

6.8.2 Val av Meningsbärande enheter. I den induktiva delen där jag använt flera sökbegrepp har jag 

valt att använda mig av 5 enheter per dokument. Då sökmotorn givit färre än 5 träffar har jag använt 
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det antal som utfallit. Har jag fått fler än 5 träffar har jag försök att fördela använda enheter jämt 

över dokumenten. T ex har jag fått 15 träffar har jag använt var tredje träff och på motsvarande sätt 

har jag förfarit även om antalet träffar varit stort, kanske över 100. Jag har valt att endast använda 

enheter som jag antar motsvarar författarens mening i löpande text och därför undvikit att använda 

träffar i citat eller rubriker 

 

6.8.3 Reovisning. Resultaten kommer att redovisas i tabellform (Bilaga2). Varje tabell redovisar 

studiet av ett dokument med avseende på en kategori. Kolumn 1: Meningsbärande enhet. Den eller 

de meningar där sökordet förekommer. Kolumn 2: Kod.(Etikett.) Det kondenserade innehållet i 

meningen i Kolumn 1. Kolumn 3: Abstraktionsnivå 1. Meningens funktionella och konkreta innebörd. 

Kolumn 4: Abstraktionsnivå 2. Meningens intellektuella och emotionella innehåll. Kolumn 5. Tema. 

Den meningsbärande enheten hänförs till något av de valda temata – kunskap, stöd eller hopp. 

 

6.9 Deduktiv ansats. Den induktiva delen av studien har lett till att jag i en deduktiv del av studien vill 

försöka fokusera på två ämnen. Som kommer att framgå av Resultat från den induktiva delen av 

studien har dokumenten en klar fokusering på klimatfrågorna från ett teologiskt perspektiv.  

Det första ämnet som jag vill försöka belysa är, vilken gudsbild som framkommer i dokumenten? Är 

gudsbilden förenlig med en panenteistisk gudsförståelse. Ges en bild av en god och en personlig 

Gud? Är gudsbilden könlös? 

Det andra ämnet jag vill ta upp är dokumentens syn på etiken mot bakgrund av en hotande 

klimatkatastrof. Min personliga uppfattning är att det finns goda tekniska och ekonomiska 

förutsättningar att mänskligheten ska kunna avvärja en klimatkatastrof. Däremot känner jag mig 

betydligt mer osäker på om vår medmänsklighet kommer att räcka för att vi på ett etiskt/moraliskt 

plan ska solidarisera oss med de resurssvaga så att de kan klimatanpassa sina samhällen till vad som 

kommer att krävas och om vi i den rika delen av världen är villiga hjälpa och ta emot alla de 

människor som inte längre kan bo kvar där de nu befinner sig. 

 

6.9.1 Använda sökord. Metodologiskt kommer jag att gå tillväga på samma sätt som i den induktiva 

delen av studien och med hjälp av de i dokumenten inbyggda sökfunktionerna söka efter utvalda ord. 

Liksom i den induktiva delen har jag här försökt fördela de valda enheterna jämnt över hela 

dokumenten. Vad avser sökordet Gud har jag använt 10 enheter där så många funnits tillgängliga. 

6.9.1.1 Gudsbilden 

Sökord för panenteistisk, personlig och könlig gudsbild har varit Gud (God).  
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Sökord för Negativ gudsbild – straff (punishment), hot (threat), hat (hatred), hämnd (revenge), tukta 

(discipline), tillrättavisa  (reprove), fel (wrong), ondskefull (evil),  

Sökord för Positiv gudsbild – förlåtelse (forgiveness), befrielse (liberation, deliverance), upprättelse 

(rehabilitation), försoning (reconciliation), återlösa (redeem), kärlek (love) 

Bedömningsgrunder. 

Begreppet Gud bedömdes som könsneutralt då den valda enheten inte antydde maskulinum eller 

femininum. Gud som könsneutralt begrepp kan givetvis ifrågasättas. Många anser sannolikt att det 

finns en maskulin förförståelse i begreppet Gud, jfr tyskans der Gott och franskans Le Dieu.  

Personlig Gud. Innebär inte att Gud associeras med en mänsklig varelse men att människan kan ha en 

presonlig relation till gudomen och denna kan tilltalas t ex i bön på ett personligt sätt och att Gud 

svarar på böner genom att ge oss ingivelser och insikter ofta förmedlade av andra människor (Borg, 

2015, 100-1). 

God Gud. Subjektiv bedömning baserad på om Gud förknippas med ord som angivits ovan (positiv 

gudsbild). 

Panenteistisk Gud. Gud finns i allt och allt är inneslutet i Gud. Gud interagerar ständigt med sin 

skapelse för att uppnå en målsättning med densamma. Gud är närvarande i våra vardagsliv (Borg, 

2015, 93-8). 

6.9.1.2 Etisk position 

Sökord för etiskt förhållningssätt – Etik (ethics), moral (moral), medmänsklighet (cheritable), 

medkänska (sympathy), kärlek (love), gemenskap (communion), solidaritet (solidarity). 

I den deduktiva delen valde jag med sökfunktionernas hjälp ut 10 meningsbärande enheter per 

dokument där detta antal uppnåddes, i övriga fall använde jag det antal som framkom vid sökningen. 
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 Figur 1. Arbetsordning schematiskt återgiven. (Studien omfattar ett ”varv”.) 

 

 

6.10 Ytterligare begreppsdefinitioner 

Begreppet skapelseteologi används återkommande i texten och syftar här endast på den teologiska 

reflektionen kring naturen, dess tillkomst och fortlevnad, människans ställning i naturen. 

Relationerna Gud – människa, Gud – naturen, människa – naturen, människa – människa. 

 

Begreppet kyrka används i betydelsen den världsvida kyrkan allmänt. Syftar jag på någon speciell 

kyrka eller ett specifikt samfund anges detta. 

 

7. Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten eller tillförlitligheten i den föreliggande studien är svår att bedöma. En klar subjektivitet 

blir, enligt min bedömning, oundviklig när man arbetar i allt väsentlig ensam och  ”manuellt” med 

kvalitativa metoder. (Manuellt till skillnad från om man använder datorstöd.) Valet av kategorier och 

temata är subjektivt och likaså blir tolkningen av valda textavsnitt subjektiv. En öppen redovisning av 

de olika stegen i studien kan dock ge läsaren möjlighet att själv bedöma reliabiliteten i analysen och 

dragna slutsatser. 

Validiteten för kvalitativa studier är också ofta svår att bedöma. Även här kan en detaljerad och klar 

redovisning av tillvägagångsättet bidra till att läsaren får en uppfattning om huruvida den valda 

metoden och dess tillämpning kan sägas återge kyrkornas faktiska syn på klimathotet. Eftersom de 
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valda dokumenten får sägas representera kyrkornas officiella ställningstagande i klimatfrågan torde 

såväl reliabiliteten som validiteten vara god med avseende på de valda källorna för studien.  

Eftersom jag tidigare angivit att mycket är subjektivt vid denna typ av kvalitativa studier och jag i 

detta fall har jag gjort de flesta bedömningar själv, så kan det kanske var på sin plats att säga något 

om min egen bakgrund. Jag är med dr, docent och universitetslektor i klinisk kemi, och har en teol. 

kand. examen. Jag har under ca 40 år varit engagerad i medicinsk/biokemisk forskning, som 

redovisats i ett drygt 100-tal artiklar publicerade i internationella tidskrifter med peer review system. 

Administrativt har jag varit ställföreträdande verksamhetschef för en klinisk kemisk enhet med ca 

350 anställda. Jag betraktar mig som praktiserande kristen. Under 50 år har jag varit medlem av en 

församling tillhörig Svenska Missionsförbundet, numera Equmeniakyrkan, med ca 200 medlemmar 

och där har jag varit engagerad i styrelsearbete ca 20 år, varav åtta år som kassör och nio år som 

ordförande. 

 

8. Resultat - Induktiv ansats (Jfr. Bilaga 2) 

8.1 Kategori Teologi. 

8.1.1 Abstraktionsnivå 1 

Tabell 2. De meningsbärande enheternas inom kategorin Teologi fördelning mellan olika 

abstraktionsbegrepp på nivå 1 

 

Tio olika abstraktionsbegrepp har använts. De begrepp som oftast återkommer i texterna är Relation, 

Förvaltning och Ansvar (de begreppen har använts i 66 % eller i 18 av de 27 bedömda meningarna).  

Relationen gäller i första hand mellan människa och Gud. Människan har ett ansvar för att 

vårda/förvalta Guds skapelse och är i vissa avseenden Guds medeskapare. Många vill undvika 

Beteckning Equm Sv kr råd Biskopsbr Laudato Messages  Statement Summa 

Livsstilsförändring 1      1 

Medmänsklighet 1      1 

Förvaltning 1 3 1   1 6 

Relation  1 1 2 1 2 7 

Utbildning  1     1 

Guds medskapare   1    1 

Ansvar 1  1  3  5 

Kyrklig alienation   1    1 

Antropocentrism    2 1  3 

Teocentrism    1   1 

Summa 4 5 5 5 5 3 27 
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beteckningen förvaltare då den innefattar att människan skulle ha bestämmanderätt över skapelsen. 

En väljer att istället tala om människan som vårdare av naturen och att detta utgör vårt ansvar. Ingen 

annan skapad varelse har påverkat naturen och jordens ekologiska och geologiska strukturer i samma 

grad som människan. Människan har på ett avgörande sätt stört jordens ekosystem, vilket har fått till 

följd att jordens klimat har påverkats. Utifrån dessa fakta kan det hävdas att människan de facto 

blivit Guds medskapare (även om det här gäller i negativt hänseende). 

Intressant att notera att de katolska dokumenten tar upp människans och Guds centrala ställning i 

skapelsen. Människan och Gud är de som kan påverka skapelsen och de har varit och är inte sällan på 

kollisionskurs. Ortodoxa kyrkan kan kanske sägas ha en mer holistisk syn på skapelsen och se på Guds 

närvaro i skapelsen på ett annorlunda sätt än vad västerländska kyrkor gör. Eftersom Gud ses som 

påtagligt närvarande i skapelsen måste den betraktas som helig och okränkbar. 

8.1.2 Abstraktionsnivå 2  

Tabell 3. De meningsbärande enheternas inom kategorin Teologi fördelning mellan olika 

abstraktionsbegrepp på nivå 2. 

 

Åtta olika abstraktionsbegrepp har använts. Det begrepp som oftast återkommer i texterna är 

Gudomlig plan (begreppet har använts i 47 % eller i 11 av de 27 bedömda meningarna).  

De tre (ev- även fyra) första begreppen kan alla ses som uttryck för en förtröstan på att Gud vill ta 

hand om och bevara sin skapelse. Detta uttrycker samtliga dokument men med något olika 

formuleringar. 

Tre dokument framhåller att vi nu har insikt om att människans vanvård av naturen lett till att vi nu 

står på randen till en katastrof. I detta sammanhag kan det kanske ses som ett uttryck för en 

(synda)bekännelse från kyrkans sida.  

Beteckning Equm Sv kr råd Biskopsbr Laudato Messages Statement Summa 

Gudomlig plan 1 1 1 5 3  11 

Gudsingripande 2    1  3 

Guds ledning 1 1    1 3 

Av Gud given uppgift  1     1 

Insikt  2 3  1  6 

Samsyn   1    1 

Omsorg      1 1 

Tacksamhet      1 1 

Summa 4 5 5 5 5 3 27 
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Över lag tycks de olika dokumenten ge uttryck för olika teologiska aspekter på människans och Guds 

förhållande till naturen. Varje dokument har flera benämningar som de är ensamma om. De ortodoxa 

dokumenten tycks i högre grad än de övriga ge uttryck för en förtröstan på att Gud kan hjälpa till att 

klara av klimatkrisen. 

 

8.2 Kategroi Miljö  

8.2.1 Abstraktionsnivå 1  

Tabell 4. De meningsbärande enheternas inom kategorin Miljö fördelning mellan olika 

abstraktionsbegrepp på nivå 1. 

 

Nio olika abstraktionsbegrepp har använts. De begrepp som oftast återkommer i texterna är 

Relation, Förvaltning och Ansvar (de begreppen har använts i 73 % eller i 19 av de 26 bedömda 

meningarna). Det är samma begrepp som var mest frekvent förekommande under Kategori Teologi, 

Abstraktionsnivå I.) 

Biskopsbrevet är det dokument som bredast tar upp historiken till den moderna människans 

inställning till naturen och diskuterar betydelsen av att vi alla inser vårt beroende av naturen. Det är 

därför viktigt att vi förändrar vår livsstil och därmed visar att vi tar ansvar för en hållbar utveckling. 

Biskopsbrevet påtalar även kyrkans möjlighet att vara opinionsbildande. Laudato Si framhåller främst 

människans relation till Gud och Skapelsen medan de ortodoxa dokumenten tycks poängtera 

människans ansvar för Skapelsen.  

Påtagligt är att i fråga om katolska kyrkan så talar man enbart om relationer – Gud-människa- 

skapelse och mellan människor. Katolska kyrkan är den mest utbredda av de studerade kyrkorna och 

har kanske därför större behov av att uttrycka sig politiskt korrekt än övriga kyrkor och att man 

Beteckning Equm Sv kr råd Biskopsbr Laudato Messages Statement Summa 

Livsstilsförändring 1    1  2 

Förvaltning  2 1  2 1 6 

Lydnad  1     1 

Opinionsbildning   1    1 

Relation   1 5 1 2 9 

Ansvar   1  1 2 4 

Medskapare  1     1 

Förståelse  1     1 

Apokalyps   1    1 

Summa 1 5 5 5 5 5 26 
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därför undviker att direkt tala t ex om opinionsbildning, livsstilsförändring och förändrade 

samhällsstrukturer. Att den ekumeniske patriarken känner sig mer fri att uttrycka behov av 

livsstilsförändring och ansvar kan kanske ha att göra med att man representerar en mer 

marginaliserad kyrka, som är van att behöva strida för sina åsikter.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att även när man söker på begreppet miljö blir det främst 

ett teologiskt perspektiv på miljön som framkommer. Kyrkorna eftersträvar en fördjupad förståelse 

för relationerna människa – Gud – skapelse och människa – människa. Kyrkorna reflekterar från ett 

teologiskt perspektiv över hur vi som mänsklighet ska kunna bidra till att forma en livsmiljö som 

tillåter hela Guds skapelse en fortlevnad. 

 

 8.2.1 Abstraktionsnivå 2 

Tabell 5. De meningsbärande enheternas inom kategorin Miljö fördelning mellan olika 

abstraktionsbegrepp på nivå 2. 

Fem olika abstraktionsbegrepp har använts. De begrepp som oftast återkommer i texterna är 

Sinnesförändring och Insikt (de begreppen har använts i 67 % eller i 16 av de 24 bedömda 

meningarna).  

De huvudsakliga budskapen som dokumenten vill förmedla är: 1. För att vi ska klara klimatkrisen så 

måste människor få en ökad insikt om hur sambandet är mellan vårt sätt att leva och den pågående 

miljöförstöringen ser ut. 2. För att acceptera en ändrad livsstil krävs att människor på ett såväl 

kunskapsmässigt som ett känslomässigt plan förstår under vilka villkor vi lever – utan fungerande 

ekologiska system finns inte förutsättningar för mänskligt liv. 

 

 

 

 

Beteckning Equm Sv kr råd Biskopsbr Laudato Messages  Statement Summa 

Gudomlig plan   2   2 4 

Sinnesförändring 1  1 4  2 8 

Medmänsklighet  1     1 

Insikt  2 2 1 2 1 8 

      3  3 

Summa 1 3 5 5 5 5 24 
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8.3 Kategori Rättvisa 

8.3.1 Abstraktionsnivå 1 

Tabell 6. De meningsbärande enheternas inom kategorin Rättvisa fördelning mellan olika 

abstraktionsbegrepp på nivå 1. 

 

Sju olika abstraktionsbegrepp har använts. Analysen antyder att begreppen relation och ansvar tycks 

vara de aspekter som främst förknippas med rättvisebegreppet (relation och ansvar har använts i 56 

% eller i 10 av de 18 bedömda meningarna). 

Laudato Si’ och Biskopsbrevet är här det dokument som synes ha den bredaste reflektionen kring 

begreppet rättvisa.  Sv. Kristna Råd och Biskopsbrevet antyder att kyrkan bör försöka påverka 

människors levnadssätt genom opinionsbildning och uppmaning till att genomföra 

samhällsförändringar. 

För att uppnå rättvisa tycks romersk katolska kyrkan vara mer konkret i att förorda 

samhällsförändringar än vad man var när det gällde miljöförbättringar (se ovan). 

I de två ortodoxa dokumenten förekommer inte ordet rättvisa (justice), men ändå kan nog sägas att 

ämnet berörs indirekt. En möjlig tolkning kan vara att det enligt ortodox förståelse främst är Guds sak 

att skipa rättvisa?  

 

 

 

 

 

Beteckning Equm Sv kr 
råd 

Biskopsbr Laudato Messages  Statement Summa 

Förvaltning   2 1   3 

Opinionsbildn./politisk 
påv. 

 1     1 

Relation 1 3    1 6 

Ansvar  1 1 1 1  4 

Profetisk    1   1 

Avslöja   1 1   2 

Samhällsförändr.   1 1   1 

Summa 1 5 5 5 1 1 18 
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8.3.2 Abstraktionsnivå 2 

Tabell 7. De meningsbärande enheternas inom kategorin Rättvisa fördelning mellan olika 

abstraktionsbegrepp på nivå 2. 

 

Sju olika abstraktionsbegrepp har använts. De begrepp som oftast återkommer är Sinnesförändring 

och Insikt (de begreppen har använts i 66 % eller i 12 av de 18 bedömda meningarna).  

På samma sätt som ifråga om kategorin Miljö så blir även här de dominerande åsikterna att, för att 

klara rättviseaspekterna så krävs sinnesförändringar och större insikt om rådande orättvisor. 

Samtliga dokument får sägas uttrycka att det är människans ansvar att agera för att komma tillrätta 

med orättvisorna. 

 

8.4 Fördelning av Temata 

Jag har använt begreppet kunskap som beteckning på ett av mina temata och i mina bedömningar på 

abstraktionsnivå 2 har jag använt insikt. Kunskap och insikt är begrepp vars innebörd till stor del är 

överlappande. I min användning av dessa benämningar har jag sett begreppet kunskap som ett 

vittomfattande begrepp, som innebär att man har kännedom om något t ex att koldioxidhalten i 

atmosfären idag är högre än den någonsin tidigare varit under jordens historia. Det kan dock vara en 

relativt abstrakt kunskap som inte närmare berör mig. I begreppet insikt, har jag lagt, som antytts 

tidigare, en emotionell dimension i kunskapen. En kunskap som kan leda till att jag vidtar åtgärder för 

egen del. 

 

 

 

Beteckning Equm Sv kr råd Biskopsbr Laudato Messages  Statement Summa 

Livsstilsförändring  1 1    2 

Sinnesförändring 1 1 3 1 1  7 

Insikt  2  2  1 5 

Guds vilja  1     1 

Gudomlig plan   1    1 

Gudsingripande    1   1 

Dold agenda    1   1 

Summa 1 5 5 5 1 1 18 
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8.4.1 Temata inom kategorin Teologi 

Tabell 8. Fördelning av temata inom kategorin Teologi 

Tema Equm Sv kr råd Biskopsbr Laudato Messages  Statement Summa 

Kunskap  5 4 2 3  14 

Stöd 1  1 3 1 1 7 

Hopp 3    1 2 6 

 

Kunskap synes vara den mest angelägna temat. Det handlar i hög grad om den teologiska insikten om 

att människan till viss del kan ses som Guds medskapare, vilket bl a kan medföra en viss omvärdering 

av de bibliska texterna i ljuset av den miljöförstöring som människan orsakat. Kunskapen kan även 

leda till teologiskt motiverat stöd till livsstilsförändringar. Kyrkorna ser även som sin uppgift att stöda 

människor i deras strävan mot sinnes- och livsstilsförändringar. Kyrkan kan även ingjuta hopp i 

människor om att de (med Guds hjälp) ska klara av de utmaningar som den ställs inför.  

 

8.4.2 Temata inom kategorin Miljö 

Tabell 9. Fördelning av temata inom kategorin Miljö 

 

Även här är betydelsen av kunskap t ex avseenden de ekologiska sambanden av stor betydelse. 

Många behöver utveckla en djupare förståelse för hur människan är beroende av naturen. Kyrkan 

kan stödja människor vid omställningen till ny livsstil men främst torde kyrkan kunna bidra med att 

ingjuta hopp om en gemensam framtid för människosläktet. 

 

 

 

 

Tema Equm Sv kr råd Biskopsbr Laudato Messages  Statement Summa 

Kunskap  4 3 2 3 2 14 

Stöd 1      1 

Hopp  1 2 3 2 3 11 
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8.4.3 Temata inom kategorin Rättvisa 

Tabell 10. Fördelning av temata inom kategorin Rättvisa 

 

Här framkommer en tämligen jämn fördelning mellan de tre temata. Det är av vikt att ha kunskap om 

att miljöskador ofta speciellt drabbar de resurssvaga. Kyrkan vill tydliggöra att resursutnyttjandet i 

många länder är till de fattigas nackdel.  Kyrkan vill ingjuta hopp om att förändringar är möjliga att 

åstadkomma. 

 

8.5 Analys av induktiv textanalys 

Den induktiva analysen har genomförts enligt de intentioner som planerades. Kanske hade jag 

förväntat mig att finna några mer radikala åsikter, men officiella dokument från väl etablerade 

institutioner är förmodligen oftast litet försiktiga i sina uttalanden. Å andra sidan tycker jag att 

dokumenten klart visar att kyrkorna tar klimathotet på allvar och att man i sina skrivelser 

sammanfattar sina respektive ståndpunkter. Det jag tycker att man kan utläsa är att klimatkrisen lett 

till en fördjupad reflektion kring skapelseteologin. 

Utan att det sägs rent ut så tycker jag att kyrkorna framhåller betydelsen av att upprätthålla en god 

etik vid genomförandet av de åtgärder som klimatförändringarna kommer att framtvinga. En rättvis 

fördelning av bördorna för att förbättra vår hotade miljö är avgörande för om mänskligheten skall 

lyckas ta sig ur den situation som vi själva försatt oss i. Kyrkorna är på det klara med att det i första 

hand är de resurssvaga nationerna och människorna som negativt drabbas av miljöförstöringen och 

klimatförändringen. Samtidigt är det dessa nationer och människor som minst bidragit till 

miljöförstöringen och utsläppen av växthusgaser. Dessa nationer och människor har rätt att kräva att 

de resursstarka nationerna och människorna bidrar till att lösa deras problem med miljö och klimat.  

Som en del i kyrkans diakonala uppgift kan kyrkan stöda människor i att hantera sin oro. Hjälpa 

människor att inhämta kunskap för att få en såväl teologisk som en naturvetenskaplig förståelse för 

det som sker. Kyrkan kan även hjälpa människor att genomföra livsstilsförändringar och visa omsorg 

Tema Equm Sv kr råd Biskopsbr Laudato Messages  Statement Summa 

Kunskap  2 1 2 1  6 

Stöd 1 2 3 1   7 

Hopp  1 1 2  1 5 
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och erbjuda gemenskap. Kyrkan kan också hjälpa människor att känna hopp genom sin närvaro, sin 

förkunnelse av evangelium och genom att vara en profetisk röst i samhället. 

Den induktiva studien har lett till att jag med deduktiv metod vill undersöka: 1. Dokumentens 

gudsbild. Ger dokumenten uttryck för en panenteistisk gudsbild? Ger de bilden av god och personlig 

Gud? Är dokumentens Gud könsneutral? 2. Dokumentens etiska position. Ger dokumenten uttryck 

för att en god etik är förutsättningen för att mänskligheten solidariskt klara av de påfrestningar som 

klimatförändringarna tvingar oss till. 

 

9. Restultat – Deduktiv ansats 

9.1 Dokumentens gudsbild (Jfr Bilaga 3) 

Tabell11. Sammanställning av sökningar i dokumenten som kan belysa den gudsbild de 

representerar.  

Dokument Antal citat Panenteistisk Personlig God gud Kön*  

Equmeniakyrkan 5 40 80 60 KN, 100 

Sv. Kristna råd 10 50 50 90 KN, 90 
M. 10 

Biskopsbrev 10 30 40 60 KN, 100 

Laudato Si’ 10 20 30 40 KN, 80 
M, 20 

Messages 10 20 10 70 KN, 80 
M, 20 

Statement 10 30 10 60 KN, 90 
M. 10 

Medelvärde samtliga  32 36 63 KN, 90 
M, 10 

Medelvärde protestantiska  40 57 70 KN, 97 
M, 3 

Medelvärde katolska  23 17 56 KN, 83 
M, 17 

Resultat %, Kön – K- kvinnlig, M- manlig, KN- könsneutral 

 

9.1.1 Tolkning av gudsbilderna   

Equmeniakyrkan: Två av de fem valda enheterna talar om en panenteisktisk Gud och tre enheter ger 

uttryck för en positiv gudsbild. Gud förefaller personlig i fyra av enheterna och Gud framstår som 

könsneutral i alla enheter. 
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Sveriges Kristna Råd: Fem av 10 enheter talar om en panenteistisk Gud och nio av 10 talar om Gud i 

positiva termer. Gud framställs som personlig i åtta av enheterna och endast i ett fall ges Gud 

maskulint kön. 

Biskopsbrevet: Tre av 10 enheter talar om en panenteistisk Gud. En enhet refererar till en deistisk 

gudsbild – detta är dock en referens till andras gudssyn, ej författarens uppfattning.  Sex av 10 

enheter ger en positiv blid av Gud. Gud framställs som personlig i fyra av enheterna och alltid som 

könsneutral. 

Laudato Si’: Två av 10 enheter presenterar en panenteistisk gudsbild. En enhet kan möjligen tolkas 

som uttryck för panteism.  Fyra av 10 enheter ger en positiv gudsbild. I tre av enheterna beskrivs Gud 

som personlig och i två framstår Gud som maskulin. 

Encyklikor: Två av 10 enheter – panenteistisk Gud och sju av 10 ger en positive gudsbild. En enhet 

talar om att Gud ställer krav på människan – att hon ångrar sig. Endast i en av enheterna framstår 

Gud som personlig och i två framställs Gud som maskulin.  

Statement:  Tre av 10 ger en panenteistisk gudsbild. En kan tolkas panteistiskt. Sex av 10 ger en 

positiv gudsbild. Ett par enheter talar om människors förhållande till varandra. I en av enheterna 

beskrivs Gud som personlig och likaså i en som maskulin. 

Sammanfattning. En panenteistisk gudsbild finns på flera ställen i samtliga dokument. Inget 

dokument ger uttryck för att klimathotet är ett straff eller en hämnd från Guds sida utan alla ger på 

olika sätt uttryck för en kärleksfull Gud som vill mänskligheten väl.  

Alla dokument ger i något sammanhang uttryck för att Gud har en personlig relation till människan, 

vill stöda och hjälpa den enskilda människan.  Mestadels då Gud nämns är det dock som en gudom, 

som vill vårda sig om sin skapelse inklusive människan. 

 Endast två dokument använder genomgående den könsneutrala beteckningen Gud. Inget dokument 

har visat sig använda en maskulin gudsbeteckning i mer än 20 % av enheterna.  

9.1.2 Analys 

I ca 30 % av citaten bedöms Gud vara panenteistisk.  Möjligen är bilden av en panenteistisk Gud mer 

påtaglig i de protestantiska dokumenten jämfört med de katolska. Bilden av en personlig Gud 

framträder i en dryg tredjedel av citaten och möjligen är den personliga gudsrelationen mer 

framträdande i de protestantiska dokumenten än i de katolska dokumenten. Guds godhet framhålls i 

drygt 60 % av enheterna och västenligen i samma andel inom såväl protestantisk som katolsk 
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kristenhet. Gud helighet och avskildhet syns mig mest påtaglig i de ortodoxa citaten, vilket dock inte 

framgår av sammanställningen. 

I övervägande delen av citaten framställs Gud som könsneutral, men de gånger detta inte gäller är 

det en manlig gudom som förespeglas. Möjligen förekommer den manliga gudsidentifikationen något 

oftare i de katolska dokumenten. Detta bekräftas av att vid kompletterande sökningar i de två största 

dokumenten Laudato Si’ och Biskopsbrevet. Sökningar gjordes efter orden Lord respektive Herre. 

Lord förekom 30 gånger i Laudato Si’ och Herre 2 gånger i Biskopsbrevet och båda dessa gånger fanns 

beteckningen i bibelcitat från NT. 

Till detta kan läggas att jag, dock inte med helt systematiska sökningar, ej funnit några uttryck för att 

klimathotet är ett straff, en hämnd från Guds sida för människans olydnad. Å andra sidan har jag inte 

heller sett några uttryck för att vår kännedom om de hotande klimatförändringarna skulle vara en del 

i Guds omsorg om människosläktet.  

 

9.2 Dokumentens reflektion kring etik 

9.2.1 A – svenska dokument (Jfr Bilaga 4 A) 

Equmeniakyrkans dokument (det klart kortaste dokumentet) ger uttryck behovet av gemenskap för 

kyrkans folk men också för människor utanför kyrkan.  

Sveriges Kristna Råd berör behovet av kärlek, omsorg, gemenskap och solidaritet. Kyrkan ska 

förmedla Guds kärlek och människorna ska i sin tur reflektera Guds kärlek ut till medmänniskorna. 

Människorna behöver prioritera gemenskap med och omsorg om medmänniskorna och skapelsen. 

Biskopbrevet tar upp begreppen kärlek, medkänsla, omsorg, gemenskap och solidaritet.  Brevet 

framhåller betydelsen av kärleken människor emellan men även att vi är mottagare av Guds kärlek 

och ska förmedla den vidare. Brevet framhåller bristen på medkänsla som speglas i många politiska 

och ekonomiska beslut. Medkänslan måste utvecklas och konkretiseras i omsorg om 

medmänniskorna, speciellt de svaga och utsatta. Likaså uppmanar brevet till att utveckla vår 

gemenskap – först i gemenskap med andra människor blir livet meningsfullt. 

9.2.1.1 Analys 

Dokumenten ger alla olika uttryck för nödvändigheten av att låta etiska värderingar ligga till grund för 

åtgärder i syfte att lindra effekterna av klimatförändringarna. Enligt min bedömning ser de kravet på 

medmänsklighet som en förutsättning för att vi ska klara det annalkande klimathotet, men uttrycker 
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det relativt försiktigt. Rättvisa framhålls och behovet av en förändrad livsstil där materiella tillgångar 

värderas ned till förmån för mänskliga ”tillgångar” i form av omsorgsfylld gemenskap. 

9.2.2 B – Laudato Si’ (Jfr Bilaga 4 B) 

Det är vår moraliska skyldighet att skydda den ekologiska väven i Guds skapelse. Det är även en 

moralisk plikt att anpassa vår konsumtion till vad som är förenligt med en hållbar utveckling. I Guds 

rike råder kärlek och den är grunden för vår kärlek och den kärleken är inkluderande, omfattar alla 

människor. Vi är alla beroende av varandra och måste göra avkall på vår självcentrering och visa 

omsorg om varandra. Som kristna bör vi känna gemenskap med alla människor och genom att Guds 

Ande genomsyrar hela skapelsen bör vi känna gemenskap med allt levande. För att klara de hotande 

klimatförändringarna måste vi solidariskt samverka för att försöka lindra följderna av dessa. Speciellt 

ska vi solidarisera oss med dem som är mest resurssvaga. 

9.2.2.1 Analys 

Dokumentet belyser många sidor av de mänskliga konsekvenserna av klimatförändringarna. Intrycket 

är dock att det främst vänder sig till ”kyrkans folk” och framhåller att kyrkan har en moralisk 

förpliktelse att medverka i bekämpningen klimatförändringarna.  Vad man, kanske i ödmjukhet, inte 

vill deklarera är den enorma potential som den världsomspännande katolska kyrkan har att 

opinionsmässigt och sannolikt även i viss mån politiskt påverka de samhällen där den är verksam. 

Man kan tycka att det är en moralisk förpliktelse att använda sig av denna enorma potential. 

9.2.3 C – Ortodoxa dokument (Jfr Bilaga 4 C) 

Messages. Man framhåller kyrkans uppdrag att förmedla Guds kärlek till människor och att  

solidarisera sig med mänskligheten i dess kamp mot klimatförändringarna. Att vi kan ha medkänsla 

och omsorg om varandra är en förutsättning för att vi ska klara av klimatutmaningen. 

Statement. Kyrkans uppgift är att kämpa för att etiska värderingar upprätthålls och även får 

genomslag vid bedömningen av vad som tillåts ifråga om åtgärder som påverkar våra ekosystem. Vi 

bör se skapelsen som en gåva från Gud och därför älska, vörda och vårda naturen och allt levande. 

Att vörda allt levande kan ses som att vi återgäldar en del av den kärlek Gud slösat på oss. En djup 

känsla av gudsgemenskap föder en känsla av gemenskap med allt i Guds skapelse. 

9.2.3.1 Analys 

Språket, tycker jag, ger uttryck för vad jag skulle vilja kalla en mystik förståelse av skapelsen. Gud är i 

sin skapelse och ger på olika sätt uttryck för sin kärlek till och omsorg om denna. Vi bör se på Guds 
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skapelse med vördnad och därmed blir ett etiskt förhållningssätt naturligt i vårt handhavande av 

problem relaterade till skapelsen.  

 

10. Diskussion  

I föreliggande studie har mycket fokus legat på det metodologiska. Jag har tidigare i ett exegetiskt 

PM prövat den induktiva metoden på en bibeltext och fick då intresse för att pröva metoden på ett 

större material, som kanske dock visade sig vara väl stort.  

I en abduktiv studie kan man enligt Alveson och Sköldberg tänka sig att ”induktion utgår från emperi 

och deduktion från teori” (Alveson & Sköldberg, 2014: 56). Min uppfattning är att den induktiva 

metoden på ett strukturerat sätt prövar texterna utifrån på förhand bestämda kriterier (kategorier 

och temata) istället för att utgå från på förhand uppställda specifika frågeställningar. Kriterierna ger 

således ramarna för vad man kan utläsa av texten. Analyskriterierna väljs dock helt subjektivt och 

avspeglar givetvis undersökarens egna intressen och vad hen önskar få ut av sin studie. Texten torde 

således kunna innehålla mycken väsentlig information som man ”missar” eftersom den inte 

eftersöks. Genom att på förhand läsa igenom alla dokument kan man dock skapa sig en uppfattning 

om deras innehåll och anpassa analyskriterierna så att de man slutligen väljer blir en kompromiss 

mellan undersökarens intresse och dokumentens faktiska innehåll. 

En väsentlig invändning mot detta sätt att arbeta tycker jag är att man lätt blir helt fokuserad på 

textens detaljer på bekostnad av överblicken. Förhoppningsvis kan man dock i detaljerna finna 

intressanta aspekter som har implikationer på tolkningen av helheten. I bästa fall bör man som i en 

hermeneutisk cirkel gå från djupanalys till syntes (Alveson & Sköldberg, 2014: 62-3), vilket jag endast 

i begränsad utsträckning lyckats genomföra. 

Den deduktiva delen av studien har endast fokuserat på två frågeställningar – dokumentens gudsbild 

och dokumentens förhållningssätt till etiken i handhavandet av klimatkrisen. Denna del av studien 

torde kunna betecknas som mer konventionell än den induktiva delen. Två frågeställningar riktas till 

dokumenten och besvaras. I kapitel 5, sidan 10, anges ett antal frågor som utgår från min 

förförståelse av dokumentens innehåll. Svaren på dessa frågor skulle ha kunnat sökas med en 

deduktiv ansats, men, delvis på grund av utrymmes- och tidsskäl, har detta inte gjorts. Jag anser dock 

att jag med den induktiva ansatsen fått en god inblick i dokumentens innehåll och att jag med stöd av 

denna information har kunnat besvara samtliga frågor, vilket jag hoppas någorlunda väl framgår av 

resultatredovisningen och även återges i slutsatskapitlet 11, sidorna 34-35. 
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Studien har, enligt min bedömning, redovisats på ett sätt som ger en rimlig transparens. Som 

forskare är man givetvis involverad i ett specifikt historiskt och socialt sammanhang vilket påverkar 

tolkningen. Läsaren kommer säkert att i bilagorna finna åtskilliga bedömningar som hen ställer sig 

skeptisk till och följaktligen blir obenägen att instämma i de slutsatser jag dragit, men det är väl vad 

forskning går ut på? 

Likt mycket annat i dagens samhälle går utvecklingen snabbt också ifråga om synen på klimathotet. 

Samtliga studerade dokument är skrivna före klimatmötet i Paris, 2015, COP 21 (Conference of 

Parties) och är därmed i viss mån författade i ”skuggan” av det misslyckade klimatmötet i 

Köpenhamn, 2009. Vid klimatmötet i Paris hade förutsättningarna för att skapa en gemensam 

målsättning för såväl politikerna som för näringslivets etablissemang – att hålla stegringen av jordens 

medeltemperatur under 2 grader – radikalt förändrats så att alla såg det som fördelaktigt politiskt 

och ekonomiskt att satsa på en omställning från fossila bränslen till förnyelsebara energikällor.  

Denna bakgrund fanns, som sagt, inte när de studerade dokumenten skrevs, vilket kanske delvis kan 

förklara den något dystra och ödesmättade attityden som framkommer i dokumenten. Min 

förståelse av parismötet är dock att fokus nästan uteslutande låg på det teknologiska bemästrandet 

av klimathotet och att mindre uppmärksamhet riktades mot de ekologiska frågorna och den 

mänskliga/etiska sidan av problematiken. 

Mitt allmänna intryck vid läsningen av de utvalda dokumenten är att kyrkorna på intet sätt försöker 

inta en överlägsen position, ”vad var det vi sa”, eller liknande. Snarare är min bedömning att de har 

en ödmjuk inställning inför klimathotet. I inledningen nämnde jag Lynn White’s artikel från 1967 där 

han hävdade att den judisk-kristna inställningen till skapelsen, människan som härskare över 

naturen, haft förödande konsekvenser för hur speciellt västerlandet hanterat naturen. I de studerade 

dokumenten tillstår kyrkorna att människan misskött naturen och att kyrkan varit en av aktörerna i 

det ”spelet”. Däremot tycker jag mig inte ha funnit någon reflektion kring kyrkans/den kristna trons 

skuld som varande själva grunden till att människor ansett sig ha rätt att skövla naturen och vara 

dess härskare. Flera av dokumenten talar dock om människornas kollektiva synd gentemot Gud och 

skapelsen. Ser man kyrkan som Kristi kropp manifesterad på jorden så torde det sannolikt vara svårt 

att tillstå att den gjort fel genom att låta människor tro sig vara härskare över Guds skapelse. 

Däremot tycker jag alla de studerade dokumenten ger uttryck för att människans relation till Gud är 

sådan att hon har ett med Gud gemensamt ansvar för skapelsen och i detta läge dess restaurering. 

Människans ställning i skapelsen är unik i så måtto att hon fått Guds förtroende att agera så att hon 

kan bidra till att skapelsen blir vad Gud ämnat den till. Samtidigt bör människan ha förståelse för att 

hon är en del av skapelsen och är beroende av den för sin egen överlevnad. Detta faktum förutom att 
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se Skapelsen som en Guds gåva bör göra människan ödmjuk och få henne att känna vördnad inför 

Skapelsen.  

Mitt intryck är att kyrkan ingående studerat klimatfrågans betydelse främst ur teologisk synvinkel, 

men även engagerat sig i bearbetningen av frågorna kring hur kyrkan och samhället ska hantera en 

annalkande kris. Jag tycker mig kunna konstatera att de flesta svenska samfund idag har dokument 

som behandlar klimatkrisen och att kyrkliga samarbetsorganisationer som Lutherska Världsförbundet 

och Kyrkornas Världsråd har omfattande material kring klimatfrågan. Min uppfattning är således att 

kyrkan idag är aktiv i klimatfrågan och ofta står för åsikter som väl förtjänar uppmärksamhet, men 

tyvärr ses sällan något av detta i den svenska debatten. 

Min bedömning är att språkbruket i de olika kyrkornas dokument skiljer sig åt. Detta torde bero på 

att kyrkorna är verksamma i olika kulturella och kyrkliga kontexter. Studien har naturligtvis utgått 

från den svenska kyrkliga kontexten, vilken, inte helt oväntat, visar sig vara delvis avvikande från de 

katolska kyrkornas. Speciellt den ortodoxa kyrkans texter ger intryck av att vara mer inomkyrkliga. 

Detta innebär inte att man är omedveten om och avskild från yttervärlden, men att man i sitt sätt att 

resonera och uttrycka sig hela tiden relaterar till sitt teologiska och kyrkliga sammanhang. Läsaren 

förväntas uppenbarligen vara bekant med såväl det sekulära (här vetenskapliga) som det kyrkliga 

sammanhanget. Avsaknaden av referenser kan vara en tradition som vidlåder ortodoxa kyrkliga 

texter även om man av och till hänvisar till seminarier kring ekologi som kyrkan tidigare anordnat. 

Dessa kulturella och kyrkliga skillnader har sannolikt i denna studie medfört att mina frågeställningar 

inte kan anses helt relevanta i de katolska sammanhangen och att jag dessutom vid läsningen dessa 

dokument kan ha misstolkat innebörden i den aktuella texten. 

Utifrån en icke-konfessionell position kan jag väl tänka mig att man inte delar min uppfattning och 

naturligtvis torde man finna det naivt och ”skrockfullt” att förvänta sig ett gudomligt ingripande eller 

att ha en förtröstansfull förväntan på att Gud har en plan för vad som kommer att ske. Eftersom alla 

dokumenten bearbetar klimatfrågan utifrån ett teologiskt perspektiv skulle jag tro att man från det 

hållet tycker att stora delar av innehållet är irrelevant för att vara vägledande i hanteringen av 

klimathotet. Sannolikt kan man däremot uppskatta kyrkornas försök att nå sina målgrupper med 

information och uppmuntran till livsstilsförändringar. Eftersom dokumenten fokuserar på de 

teologiska implikatinerna av klimathotet så berörs andra konsekvenser av klimathotet i begränsad 

omfattning. Främst berör dokumenten behovet av att påverka de politiska processerna, medan i den 

mån ekonomiska intressen berörs, så är det oftast i negativa termer. Det faktum att näringslivet vid 

pariskonferensen såg det som lönsamt att satsa på en hållbar utveckling, finns inte belyst i de 

studerade dokumenten. En hållbar utveckling är inte enbart ekonomiskt lönsam utan kanske än mer 
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lönsam ur ett mänskligt perspektiv, med förbättrad livskvalitet. 

Däremot tycker jag inte att jag i parisdeklarationen sett några klart uttalade målsättningar ifråga om 

rättvisa och moraliska ställningstaganden. Där har kyrkorna varit mycket klara i sina åsiktsuttryck. 

Äldre skrifter ger inte sällan uttryck för djup mänsklig insikt och erfarenhet, som vi inte helt kan 

förstå att den tidens människor innehade, då vi tycker att vi först i vår tid fått belägg för det som de 

äldre skrifterna beskriver. Bibelns berättelse om ”syndafallet” (1 Mos 3) kan kanske ses som uttryck 

för en intuitiv kunskap om att någon gång i ”urtiden” startade en ”kulturell evolution”. Människan 

började få ett självmedvetande (”de såg att de var nakna.”) och började inse sin egen potential att 

med egen kraft och med stöd av naturens resurser skapa sig bättre levnadsvillkor. Berättelsen i 1 

Mos 3 kan kanske även läsas så att Gud förefaller ha blivit överraskad av människans tilltag att äta av 

den förbjudna frukten, vilket skulle kunna överensstämma med ett processteologiskt synsätt 

(Jonsson, 1999: 126-7). Skapelseteologiskt kan väl detta ses som början på en gudsrelation som vi 

ännu idag brottas med och även från Guds sida innebar detta något nytt – ”Människan har blivit som 

en av oss, med kunskap om gott och ont.” (1 Mos 3:22). (Min kursivering då ”har blivit” kan ses som 

en markering av att människan förändrades jämfört med Guds ursprungliga skapelse.) 

Den skapelseteologiska reflektionen i de kyrkliga dokumenten tar inte upp frågorna kring skapelsens 

tillkomst. Frågan om Gud skapade ur ”intet” eller ur ”kaos” kan kanske betraktas som mindre 

relevant i det sammanshang som behandlas här. Däremot frågan om skapelsen från Guds sida är en 

fortskridande och pågående process och om Guds mål är en ”ny skapelse” (Jonsson, 1999: 10; 119) är 

påtagligt närvarande i dokumenten. Som framgått av det ovan redovisade så ger många dokument, 

på det funktionella planet utryck för människans roll och ansvar för det som varit och det som 

behöver göras för att försöka återupprätta skapelsen till full funktionalitet. På ett emotionellt plan 

ger dokumenten, kanske främst de katolska, uttryck för förhoppningen att Gud ska ingripa och att 

Gud har en plan för sin skapelse. Intellektuellt kan det sannolikt tolkas som att kyrkorna inser vilken 

gigantisk uppgift människan har framför sig om vi ska kunna hjälpa naturen att återskapa alla de 

ekosystem som vi eroderat genom tiderna. På ett något annorlunda plan kan kyrkorna sägas stå för 

uppfattningen att Gud lider av att skapelsen är svårt skadad. Dessa synsätt är i linje med vad som 

framkom i den deduktiva delen av studien - kyrkornas panenteistiska gudsbild. Guds närvaro i 

skapelsen och skapelsen innesluten i Gud. 

De ortodoxa dokumenten antyder tydligare än övriga dokument behovet av att människan ska känna 

vördnad infor naturen, skapelsen. Detta kan leda tankarna till Martin Bubers reflektion kring Guds 

uppenbarelse och gudsrelationen. Enligt Buber lever människan främst i två relationer Jag-du och 

Jag-det. I den senare relationen kan vi betrakta ”det”, som något vi kan bruka eller förbruka. Buber 
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menar att gentemot Gud kan människan enbart ha en Jag-du relation, en respektfull och positivt 

emotionell relation. Skapelsen som en form för Guds uppenbarelse kräver också en Jag-du relation 

(Novak, 2008: 279-282).   

Den huvudsakliga teologiska reflektionen kan kanske sägas gälla människans ställning i skapelsen. 

Vad innebär det att vara Guds ”avbild”? Denna fråga tycker jag ”ligger i bakgrunden” inom alla 

kategorier som bedömts. På den funktionella nivån handlar det ofta om människans ansvar och på 

den intellektuella nivån om insikt – insikt bl a om betydelsen av att återställa skapelsen inte minst 

därför att människan är helt beroende av den övriga skapelsen för sin existens. Guds plan är att 

människan skall leva i interaktion med hens övriga skapelse. En annan sida av skapelseberättelsen är 

att människan tillkom sist (Jonsson, 1999: 10). På ett evolutionärt och genetiskt plan kan det tolkas 

som att människan rent konkret har ärvt hela den evolutionära erfarenheten och är ett kondensat av 

det mest funktionella som evolutionen frambragt och lagt i sitt samlade genetiska bibliotek. Denna 

oerhörda skatt, som det tagit miljontals år att frambringa, är vi alla bärare av. På ett 

religionspraktiskt plan tycker jag det väl kan motivera psaltarpsalmens uttryck (Ps 8:6) – ”Du gjorde 

honom nästan till en Gud,”– vilket kan sägas ge människan en central position i den process som 

förhoppningsvis kan leda till en restaurering av skapelsen.  

Den eskatologiska sidan av skapelsen nämns sällan i dokumenten. Biskopsbrevet (s 69-70) berör kort 

den kristna eskatologin som är förknippad med Kristi återkomst och därmed med ett kristet hopp. 

Konsekvenserna av miljöförstöringen och klimatförändringarna förknippas ofta med apokalyptiska 

scenarior, men även i dessa kan kyrkan se Guds handlande och därför även se visst hopp. Kyrkan har 

en tro på att Gud har en målsättning med sin skapelse. 

De flesta forskare är ense om att länder och företag måste enas om nya ekonomiska mätinstrument, 

som tar hänsyn till de kostnader i form av miljöförstöring och sociala missförhållanden som mycken 

produktion idag orsakar, men som inte avspeglas i de traditionella BNP och liknande måtten på 

ekonomisk tillväxt (Rockstöm & Klum, 2015: 117-130). Detta berörs i flera av de studerade 

dokumenten, men oftast som ett önskemål och inte som ett problem som kyrkorna borde bearbeta 

för att få till stånd politiska/ekonomiska förändringar. Kanske underskattar kyrkorna här sina 

möjligheter att åstadkomma förändringar. Kyrkornas Världsråd påpekar också behovet av en 

förändrad ekonomisk modell där inte endast vinstmaximering är vägledande utan en ekonomisk 

modell som tar hänsyn till verksamhetens belastning på miljö och klimat. FN arbetar för att 

implementera ett nytt index, Human development index, som inkluderar den typ av klimathänsyn 

som efterfrågas.  
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Ett problem i vår globaliserade värld är att många företag med global verksamhet kan agera utan 

insyn från nationella organ och utanför de lagar och regler som råder nationellt. Här kanske 

internationella handelsorganisationer över vilka politiska nationella församlingar kan ha inflytande 

eller insyn kan vara viktiga organ för att åstadkomma förändrade ekonomiska värderingar. Att få 

allmänt antagna etiska regler och ekonomiska styrmedel accepterade av dessa företag torde dock bli 

en tuff uppgift. 

En moralfilosof, Schweiker, menar att globalisering är ett försåtligt begrepp, som ger ett falskt intryck 

av att beteckna något enhetligt. Min förståelse av hans resonemang är att det vi kallar globalisering 

är något som samtidigt försiggår på många olika nivåer, ekonomiska, kulturella, sociala, politiska, 

etiska etc. Dessa olika aspekter av globaliseringen interagerar givetvis med varandra vilket leder till 

en svårförståelig dynamik (dynamics of globalization) mellan de olika aspekterna eller nivåerna 

(Ehnberg, 2015: 210). Detta underlättar givetvis inte möjligheterna att implementera globala 

moraliska normer. Schweiker talar om teologisk humanism, som han menar skiljer sig från sekulär 

humanism bl a genom sin skapelseteologiska förankring där Gud är människans skapare likaväl som 

skapare av existensen som sådan. Detta får klara implikationer såväl antropologiskt som ontologiskt 

och ger enligt Schweiker en realistisk förankring av moralen, vilket f. ö. gäller alla Abrahamitiska 

religioner. Med hänvisning till Bonhoeffers begrepp ”billig nåd” betonar Schweiker betydelsen att 

erkännande av skuld måste medföra beteendeförändring på såväl individ- som samhällsnivå.  

Med dessa resonemang vill Schweiker inte hävda att teologisk humanism kan implementeras globalt 

eller att kristen etik är överlägsen andra religioners etik, men att vi som kristna har en stor tillgång i 

bibelns berättelser, Jesu liknelser och metaforer, som borde kunna användas i kommunikationen 

med andra kulturer i diskussioner kring etik (Ehnberg, 2015: 219-23). I den deduktiva delen av 

studien framkommer klart att kyrkan anser det nödvändig att få förståelse för ett etiskt 

förhållningssätt vid hanteringen av många frågor relaterade till klimatförändringarna. Medkänsla och 

förståelse för att vi utgör en mänsklig genmenskap där vi är beroende av varandra kommer att vara 

viktig. Behovet av att rättvisa skipas mellan fattiga och rika nationer och människor framhålls 

kraftfullt. Däremot tycker jag inte att kyrkorna i sina dokument tar upp de aspekter som Schweiker 

diskuterar – den intrikata väven av globalisering på olika plan och vägar att nå global enighet om 

etiska normer för handel, ekonomi och andra åtgärder relaterade till klimatet. Samtidigt är min egen 

bedömning att just de etiska frågorna kring hanteringen av klimatkrisen kommer att i många 

avseenden att vara avgörande för hur vi som mänsklighet skall klara av den uppgift vi står inför. 

Bearbetningen de etiska frågeställningarna kring klimatkrisen, bedömer jag, är ett område där kyrkan 

borde kunna ha en stor uppgift.  
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Strukturer liknade de jag resonerar om nedan torde finnas inom alla världsreligioner och följaktligen 

torde även de kunna medverka till en global rörelse för att rädda klimatet. Sannolikt kan dock 

skillnader i etiska ställningstaganden och synen på skapelsen såväl som politiska hänsyn försvåra en 

samordnad aktion mellan den kristna kyrkan och andra religioner. Nedan inskränker jag mig därför 

till att skissa på hur den kristna kyrkan skulle kunna bidra till att förhindra en klimatkatastrof. 

De studerade kyrkorna är eniga om att människan misskött skapelsen och är i stor utsträckning 

skyldig till den hotande klimatkrisen. Kyrkorna har identifierat den orättvisa som finns i världen och 

insett att de som bidragit mest till den rådande situationen är de resursstarka, som till stora delar kan 

skydda sig mot de hotande klimatförändringarna. Kyrkorna står för en i stort samstämmig grundetik 

– älska din nästa som dig själv. Kyrkan är global och har en organisation med ett nätverk som når ut 

till gräsrotsnivå. Dessutom finns en samarbetsorganisation i form av Kyrkornas Världsråd, med viss 

förmåga att samordna medlemskyrkornas verksamheter. Dessa omständigheter ger kyrkan närmast 

unika möjligheter att vara verksam och kanske ledande i att medverka till genomförandet av ett 

förändrat ekonomiskt synsätt och av livsstilsförändringar på såväl samhälls- som individnivå. Dessa 

kyrkliga organisatoriska strukturer kan kanske sägas ge kyrkan en unik möjlighet att verka som en 

global miljörörelse.  Kyrkan torde inte behöva ta hänsyn till vissa av de politiska och ekonomisa 

faktorer som partipolitiskt verksamma organisationer måste förhålla sig till. Detta politiska 

oberoende borde kunna göra kyrkan lämpad att vara en föregångare vad avser miljöanpassning. 

Kyrkan globalt sett har dessutom stora ekonomiska tillgångar som borde kunna användas såväl för 

att minska kyrkans egen förbrukning av fossila bränslen för uppvärmning, transporter etc. som för att 

hjälpa resurssvaga individer och samhällen till miljöanpassning. 

Om vi går till svenska förhållanden borde kyrkan/församlingen kunna spela en viktig roll genom att 

stödja och medverka till förverkligandet av olika kreativa idéer om hur en omställning till 

miljöanpassad konsumtion och livsstil ska gå till. Församlingarna torde även kunna arbeta fram 

handlingsplaner för hur man som församling och som församlingsmedlem kan åstadkomma en lokal 

miljöanpassning och främja en hållbar utveckling. Kyrkan har genom åren inte sällan visat sig 

kraftfullt kunna bidra till att samhällsförändringar kommer till stånd varför jag här vill ange ett 

hoppingivande citat av Lars Ingelstam som vill hävda att hans iakttagelser: 

” ….lockar mig att påstå att kristet samhällsengagemang ofta är litet trögt i starten, men visar sig grundligt 

och uthålligt när det väl kommer till stånd.” (Ingelstam, 2018: 112) 

Den utförda studien skulle eventuellt kunna leda till fortsatta studier. Metodologiskt skulle jag tro att 

den abduktiva textanalysen, i den form jag använt den, skulle kunna utvecklas och förbättras i flera 
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avseenden. Enligt min åsikt skulle man kunna formalisera den induktiva delen bättre bl a genom att 

sätta klara kriterier för hur de meningsbärande enheterna bedöms vid åsättandet av koder och 

abstraktionsbegrepp. Givetvis kan man även välja andra kategorier än de jag använt mig av. Vill man 

gå vidare med tolkningen av dokumenten tror jag man skulle kunna fokusera mer på den deduktiva 

delen genom att testa ett antal hypoteser t ex avseende antropologi och rättvisebegreppets 

innebörd. 

En mer vittomfattande studie skulle sannolikt kunna göras med utgångspunkt från fler och nyare 

dokument samt med en eller flera frågeställningar relaterade till hur de hotande 

klimatförändringarna påverkat och påverkar bl a kyrkans skapelseteologiska förståelse. Vad innebär 

det att se människan som Guds ”medskapare”? Sannolikt kan begreppet medskapare få flera 

innebörder. Med den molekylärgenetiska och cellbiologiska forskningens snabba framsteg är det inte 

helt osannolikt att det inom överblickbar framtid kan bli möjligt att förverkliga vissa science fiction 

berättelsers fantasier kring skapandet av nytt liv. Sannolikt kan dessa organismer även ”designas” 

enligt forskarnas preferenser. Vilka teologiska implikationer får ett sådant scenario? Vilka etiska 

konsekvenser får en sådan utveckling? Här torde Jonas argumentation för en etik som inte enbart tar 

hänsyn till de omedelbara konsekvenserna av mänskligt handlande, utan även väger in 

konsekvenserna för alla framtida generationer, vara av yttersta vikt (Jonas, 1994: 23-57). Kan en etik 

formulerad utifrån en teologisk humanism vara mänskligheten till hjälp här? En kan fråga sig varför 

Bibelns skapelseberättelse framställer Gud som tveksam till att låta människan äta av frukten från 

kunskapens träd. Kunskapen på gott och ont. Har evolutionen med dess distinkta fokus på 

överlevnad format en människa vars emotionella kapacitet inte matchar hennes intellektuella 

kapacitet och att vi därför blir oförmögna att bemästra den ondska som vår kunskap kan leda till? 

Om vi antar att Gud accepterar och respekterar människan som sin medskapare, kan det innebära att 

hen inte ser sig ”berättigad” att ingripa om människan befinner sig på villovägar? Likaså om den 

skapelse (i betydelsen naturen) som Gud och människan ”gemensamt” format är på väg att kollapsa 

kan Gud då se sig om oberättigad att ingripa? 

Dokumenten talar för att kyrkan är beredd att såväl globalt som lokalt arbeta på ett praktiskt, 

konkret plan med miljöfrågorna och detta kan bli intressant att forskningsmässigt följa upp hur det 

engagemangent kommer att se ut och vilka effekter det kan få. 
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11. Slutsatser i relation till frågeställningar utifrån min förförståelse av 

dokumentens innehåll. 

Var klimatförändringarna vad Gud avsåg skulle hända?  

Inget i dokumenten tyder på att de hotande klimatförändringarna skulle tolkas som att Gud vill 

straffa mänskligheten för dess olydnad, synd, eller dess vanvård av Guds skapelse. Snarare ges 

uttryck för att Gud är bedrövad över vad som skett och vad som hotar att ske. 

Har människan svikit Guds förtroende avseende vården av skapelsen?  

Dokumenten tolkar genomgående de hotande klimatförändringarna som en följd av människans 

vanvård av skapelsen och missbruk av naturens resurser, vilket kan ses som att människan inte 

fullföljt Guds intentioner. Dokumenten ger bilden av en panenteistisk Gud, som är bedrövad över vad 

som skett och vad som hotar att ske med skapelsen. 

Är det människans uppgift att återställa balansen i skapelsen? 

Dokumenten ser människan som unik i skapelsen, människan som Guds avbild. Människan framställs 

som att hon, i vissa avseenden, är Guds medarbetare och medskapare och att hon därför bör 

uppfylla Guds förväntningar på henne genom att göra vad hon kan för att skapelsen ska komma i 

balans och för att få till stånd en hållbar utveckling. Vi vet inte vad Guds mål för skapelsen är, men 

människan ska medverka i den fortskridande skapelseprocessen. 

Med vilken motivering och med vilket syfte kan kyrkan tänkas ha engagerat sig i miljö- och 

klimatfrågor?  

Den teologiska tolkningen av människans relation till Gud och skapelsen ses av kyrkorna som 

grundläggande för hur kristenheten bör förhålla sig till de rapporter som kommer om tillståndet för 

jordens ekologiska system och dess konsekvenser för klimatet och människans fortlevnad. Eftersom 

tolkningen är att människan har fått ansvar för att vårda och utveckla skapelsen fungerar människan 

som en guds medskapare och bör på allt sätt arbeta för att vi människor ska förändra vår livsstil så 

att den blir förenlig med en hållbar utveckling. Vetenskapen får avgöra vad som behöver göras och 

ge anvisningar om hur det ska kunna genomföras.  

 

Har klimathotet påverkat kyrkornas teologiska förståelse av människans del i skapelsen och kyrkans 

uppgift i relation till miljön?  

Som angivits ovan uppfattar jag att klimatkrisen lyft fram skapelseteologin och givit den en central 

ställning vid kyrkornas tolkning av sin ställning och sin uppgift visavi den aktuella miljösituationen. 
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Människans och därmed även kyrkans ansvar för att bidra till en restaurering av Guds skapelse har 

fått en klar teologisk förankring.  

På vilket sätt kan kyrkan vara aktiv, ev. vara föregångare i en omställning till en hållbar ekologisk, 

ekonomisk och social utveckling? 

Dokumenten ger uttryck för att kyrkan själv vill vara en föregångare i en omställning till 

miljöanpassad livsstil. Kyrkan vill hjälpa människor att förstå sin situation såväl utifrån ett teologiskt 

perspektiv som utifrån ett vetenskapligt dito. Kyrkan kan här också vara med att påverka människor 

så att de inser situationens allvar och stöda människor i deras försök att förändra livsstil. 

Finns enighet om den teologiska grunden för att kyrkan ska engagera sig i miljö- och klimatfrågor? 

I de dokument jag tagit del av anser jag att dessa ger uttryck för en likartad grundsyn på människans 

ansvar för att försöka återställa balansen i skapelsen. Dokumenten visar att kyrkorna tar 

klimatutmaningarna mycket allvarligt och på olika sätt vill bidra till att lösa den uppkomna 

situationen. Kanske kan man säga att man från kyrkans sida ser detta som en test av om människan 

kan leva upp till de förväntningar Gud hade på människan när hen överlät skapelsen i människans 

händer. 

Finns enighet om kyrkornas möjlighet att medverka i omställningen till en livsstil anpassad till vad 

jorden varaktigt kan tolerera?  

Min uppfattning är att kyrkorna ser det som en av sina mest centrala uppgifter inom den närmast 

framtiden. I en anpassad livsstil ligger dock inte enbart de enskilda människornas livsstilsanpassning 

utan en hela det mänskliga samhällets anpassning till nya spelregler för samhällsutvecklingen. WCC 

påpekar behovet av en förändrad ekonomisk modell där inte endast vinstmaximering är vägledande 

utan en ekonomisk modell som tar hänsyn till verksamhetens belastning på miljö och klimat. 

Rättviseaspekten är också mycket framträdande i flera av kyrkornas dokument. Enligt de prognoser 

som gäller f n kommer klimatförändringarna främst att drabba områden där såväl staterna som 

invånarna är resurssvaga, medan stora delar av det vi betecknar som ”Väst” och resursstarkt kommer 

att klara sig förhållandevis lindrigt undan effekterna av klimatförändringarna. Det är inte rimligt att 

de resurssvaga ska lida för de miljöskador som de rika västländerna orsakat. 

Redan idag kan man alltså prognostisera vilka områden som sannolikt kommer att bli obeboeliga och 

från vilka människor kommer att tvingas flytta. FN och WHO förutser att enorma flyktingströmmar 

kommer att bli följden. Erfarenheterna från de i detta sammanhang måttliga flyktingströmmar som vi 

sett de senaste åren inger ingen optimism för hur det internationella samfundet ska hantera den 

situationen. Här torde kyrkorna kunna ha en enorm uppgift att utmana de världsliga ledarna och 
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uppmana dem till att tillämpa en humanistisk etik, medmänsklighet och motivera befolkningarna till 

uppoffringar i form av sänkt levnadsstandard i olika avseenden. 

 

 

 

 

 

12. Tack 

Åke Jonsson har varit min handledare genom processen som lett fram till denna uppsats. Jag vill 

tacka för att du satt mig in ämnet skapelseteologi och lärt mig att inse att naturvetenskapligt och 

teologiskt tänkande kan verka befruktande på varandra. I våra samtal ledde du mig in på det ämne 

som blivit uppsatsens tema och i diskussionerna under arbetets gång har du givit konstruktiv kritik 

och delat med dig av ditt stora teologiska kunnande. Stort tack! 

 

Karin Egberg Thyme, med dr och psykoterapeut, vill jag tacka för att du satt mig in i den 

textanalytiska metodiken och även handgripligt visat hur man går till väga. Varmt tack! 

Ann Egberg, min hustru, vill jag tacka för det stöd du givit mig under arbetets gång och för att du 

stått ut med min frånvaro. Kram och tack!  
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13. Bilagor 

13.1 Bilaga 1 – Kvalitetsbedömning enl. CASP 

CASP, Critical Appraisal Skills Program. För bedömning av kvalitativa studier enligt dessa kriterier 

ställs följande 10 frågor. 

1. Finns där en tydlig redogörelse för syftet med forskningen?   
2. Är kvalitativ metod lämplig?  
3. Var forskningsdesignen lämplig i förhållande till studiens syfte?   
4. Vad rekryteringsstrategin lämplig för studiens syfte?  
5. Stämde datainsamlingen överens med studiens frågeställning?  
6. Har relationen mellan forskare och deltagare tagits i beaktan?  
7. Har etiska frågor tagits i beaktan?  
8. Var dataanalysen tillräckligt rigorös?  
9. Finns det en tydlig redogörelse för resultaten?  
10. Är forskningen värdefull?  

 

Ref. 

Polit, D., & Beck, C., 2012: Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for 
Nursing Practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

Lundgren, Filippa, 2015: Anhörigas upplevelse av delaktighet vid vård i livets slut i hemmet. En 
deduktiv och induktiv innehållsanalys. Magisterarbete i Omvårdnad, Institutionen för Hälsa vid 
Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona 
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13.2 Bilaga 2. Redovisning av gjorda bedömningar av meningsbärande enheter i 

den induktiva studien.  

Induktiv textanalys redovisad per kategori.  

Abstraktionsnivå 1: Funktionell, konkret innebörd 

Abstraktionsnivå 2: Intellektuell, emotionell innebörd 

Teologi  

Equmeniakyrkan – samtliga fyra påståenden under benämningen ”teologisk grund” medtagna 

Meningsbärande enhet Kod Abstr. 1 Abstr. 2 Tema 
Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av 
skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds 
medarbetare, förvaltare och medskapare 

Människan del 
av skapelsen 

Ansvar Förhoppning om 
gudomlig plan 

Hopp 

Jesus kom som fredsbärare och hans budskap om fred och 
försoning går som en röd tråd genom hela evangeliet. Detta kallar 
oss att styra våra fötter in på fredens väg. 

Försoning Livsstilsförändring Förhoppning om 
gudsingripande 

Kunskap 
 

Equmeniakyrkan vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra 
till delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av 
världens resurser, verka för fred och försoning samt ta ansvar för 
att förvalta Guds skapelse. 

Delaktighet Medmänsklighet Förhoppning om 
gudsingripande 

Hopp 

Vi vill att kyrkan skall vara hållbar. En ekologiskt hållbar kyrka i 
miljömedvetenhet, en socialt hållbar kyrka i gemenskap samt en 
ekonomiskt hållbar kyrka i förvaltarskap. Detta innebär att vi 
uthålligt samspelar med Gud i skapelsen.  

Hållbarhet Förvaltning Förhoppning om 
Guds ledning 

Stöd 

 

 

Sv Kristna Råd, sökord teologi, 19 träffar, medtagna 2, 4-5, 11, 14, 16. 

Meningsbärande enhet Kod Abstr. 1 Abstr. 2 Tema 
Kyrkorna står då inför tre stora utmaningar. Den första gäller en kvalificerad 
bearbetning av hur klimathotens realitet påverkar formuleringen av våra 
teologiska övertygelser, den intellektuella utmaningen. S 6.  Nr 2 

Klimathot Förvaltning 
 

Av Gud 
given 
uppgift 

Kunskap 

Uppmuntra varandra att fördjupa vår teologiska förståelse av grunden för 
kristet engagemang kring dessa frågor genom studier, såväl av mer 
traditionella tolkningar där fred och miljö fokuseras som av de nyansatser 
som till exempel ekofeministisk teologi ger s 7, Nr 4-5. 

Engagemang Förvaltning,  Guds 
ledning 

Kunskap 

NOABERÄTTELSEN BÄR PÅ VIKTIGA motiv för en ekologisk teologi. Gud 
myndiggör Noa och använder människan för att rädda alla ekosystem på 
jorden. Om de inte får fortleva har inte heller människan någon framtid. Gud 
vill bevara alla arter han skapat. Gud slöt också där sitt första förbund. S 10, 
Nr 11 

Noaberättelsen Relation Gudomlig 
plan 

Kunskap 

Dessa ekoteologiska frågor ska vara självklara delar i pastors-, präst- och 
diakonutbildningar där sambanden mellan ekologi, ekonomi och 
människosyn hålls tydliga s 12, Nr 14 

Eko-teologi Utbildning Insikt Kunskap 

Frågan om hur många människor jorden klarar att försörja behöver 
bearbetas praktiskt och teologiskt. S 17 Nr 16  

Försörjnings- 
förmåga 

Förvaltning Insikt Kunskap 
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Biskopsbrevet 2014, sökord teologi 8 träffar, medtagna 1, 3, 4, 6, 8. 

Meningsbärande enhet Kod Abstr. 1 Abstr. 2 Tema 
Utvecklingen av den moderna naturvetenskapen försiggick inte helt 
friktionsfritt i förhållande till den tidens kyrkliga auktoriteter. 
Samtidigt var det just teologin som skapade goda förutsättningar för 
naturvetenskapens utveckling genom att kombinera den under 
renässansen återupptäckta grekiska filosofin med kristen 
skapelseteologi. S 26-7, Nr 1 

Naturvetenskap 
och teologi i 
samförstånd 
initialt 

Relation Samsyn Kunskap 

I den förmoderna världsbilden sågs relationen mellan naturens bok 
och Bibelns bok som symmetrisk: de uppfattades komplettera 
varandra. Det synsättet kom att förskjutas när René Descartes på 
1600talet delade upp verkligheten i två radikalt åtskilda domäner: å 
ena sidan tanken, anden och idén och å andra sidan materian. Med 
den indelningen överläts materian helt åt naturvetenskapen medan 
anden reserverades som filosofins och teologins område. S 27, Nr3 

Vetenskapligt 
synsätt – ande vs 
materia 

Kyrklig alienation 
från det 
materiella 

Insikt Kunskap 

Utifrån detta kan sägas att viss teologi har bidragit till att legitimera 
rovdrift på naturen och alienerat människan från skapelsen. S 29 Nr 
4 

Rovdrift Kyrkan har 
medverkat 

Insikt Kunskap 

Frågorna om jordens och mänsklighetens framtid aktualiserar 
åtminstone två olika linjer i kristet tänkande. På teologiskt fackspråk 
talar man om apokalyptik och eskatologi. S 69, Nr 6 

Mänsklighetens 
framtid 

Guds 
medskapare 

Gudomlig 
plan 

Kunskap 

Låt förvaltningen av kyrkans ekonomiska tillgångar – aktier, skog och 
mark – synliggöra hur en teologiskt reflekterad syn på skapelsen 
bidrar till att minska klimatpåverkan och påskyndar 
klimatomställningen. S 90, Nr 8 

Förvaltning Förvaltning  Insikt Stöd 

 

 

 

Laudato Si, sökord theology 1 träff (1) och Bible 8 träffar, medtagna 1,3,5,7  

Meningsbärande enhet Kod Abstr. 1 Abstr. 
2 

Tema 

Without repeating the entire theology of creation, we can ask what the 
great biblical narratives say about the relationship of human beings with 
the world.  

Människans 
förhållande till 
skapelsen 

Relation Gudomlig 
plan 

Kunskap 
 

The Bible teaches that every man and woman is created out of love and 
made in God’s image and likeness (cf. Gen 1:26).  Nr 1 

Människan Guds 
avbild 

Relation Gudomlig 
plan 

Kunskap 
 

Judaeo-Christian thinking, on the basis of the Genesis account which 
grants man “dominion” over the earth (cf. Gen 1:28), has encouraged the 
unbridled exploitation of nature by painting him as domineering and 
destructive by nature. This is not a correct interpretation of the Bible as 
understood by the Church. Nr 3 

Exploatering av 
skapelsen 

 
Antropocentrisk  

Gudomlig 
plan  

Kunskap 
 

Clearly, the Bible has no place for a tyrannical anthropocentrism 
unconcerned for other creatures. Nr5 

Ingen plats för 
tyranner 

Hänsynstagande Gudomlig 
plan 

Kunskap 

In the Bible, the God who liberates and saves is the same God who 
created the universe, and these two divine ways of acting are intimately 
and inseparably connected: “Ah Lord God!  Nr 7 

Gud Frigör och 
räddar samt 
skapar 

Teocentrisk 
 

Gudomlig 
plan 

Stöd 
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Ortodoxa kyrkan, fyra ”Messages”. Sökord theology, Bible, båda 0 träffar; Creator, 8 träffar, 

medtagna 1, 2, 3, 5, 8 

Meningsbärande enhet Kod Abstr. 1 Abstr. 2 Tema 
The abuse by contemporary man of his privileged position in 

creation and of the Creator's mandate "to have dominion over the 

earth" (Gen 1:28) has already led the world to the edge of 

apocalyptic self-destruction, either in the form of natural 

pollution which is dangerous for all living beings, or in the form 

of the extinction of many species of the animal and plant world, 

or in various other forms. 

Feltolkning 
av Guds vilja 
 

Antropocentrisk Gudomlig plan Kunskap 

Being simultaneously a partaker of the material and the spiritual 

world, he was created in order to refer creation back to the 

Creator so that the world may be saved from decay and death. 

Delaktig, 
medskapare 

Ansvar Gudomlig plan Kunskap 
 

In this way the Church continuously declares that man is destined 

not to exercise power over creation as if he were the owner of it, 

but to act as its steward, cultivating it in love and referring it in 

thankfulness with respect and reverence to its Creator. 

Förvaltare Ansvar Gudomlig plan Hopp 

The Grace and the rich Mercy of our Lord Jesus Christ, the 

Creator of all things who established all natural laws, be with you 

all, my brethren and dear sons and daughters in Christ. Amen. 

Skaparen Relation Gudsingripande Stöd 

Our prayer should be accompanied by a corresponding sacrifice, 

mainly a sacrifice of our selfishness and arrogant pursuits, which 

demonstrate our insolent attitude to encyklikor wards the Creator 

and His wisely stipulated natural and spiritual laws. 

Uppoffring Ansvar Insikt Kunskap 

OBS! De tre första citaten är från message 1989 skriven av Patriark Dimitrios – annorlunda språk än 

Patriark Bartholomew som skrivit de tre senare messages.  

 

Ortodoxa kyrkans deklaration (Statement). Sökord: Theology, 1 träff; Bible 0 träffar; Creator 2 

träffar.  

Meningsbärande enhet Kod Abstr. 1 Abstr. 2 Tema 
By reducing our consumption, in Orthodox Theology 'encratia' or self-control, 
we come to ensure that resources are also left for others in the world. 

Självkontroll Förvaltning Omsorg Stöd 

In the bread and the wine of the Eucharist, as priests standing before the 
altar of the world, we offer the creation back to the creator in relationship to 
Him and to each other. 

Återlämna 
skapelsen till 
skaparen 

Relation Tacksamhet Hopp 

Therefore, we proclaim the sanctity of all life, the entire creation being God's 
and reflecting His continuing will that life abound. We must love life so that 
others may see and know that it belongs to God. We must leave the 
judgement of our success to our Creator.  
 

Älska livet Relation Guds 
ledning 

Hopp 
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Miljö 

Equmeniakyrkan, endast ett påstående under rubriken miljö. 

Meningsbärande enhet Kod Abstr. 1 Abstr. 2 Tema 
Equmeniakyrkan motverkar resursslöseri, överkonsumtion och utsläpp som 
skadar skapelsen, främjar återanvändning och miljömedveten livsstil samt 
väljer miljömässigt bästa alternativ gällande varor, tjänster och verksamhet. 

Återanvänd-
ning 

Livsstil Sinnes-
förändring 
 

Stöd 
 

 

Sv Kristna råd, sökord miljö 11 träffar, medtagna 2, 3, 6, 8, 11. 

Meningsbärande enhet Kod Abstr. 1 Abstr. 2 Tema 
Jorden med dess mångfald skulle inte förstöras igen om människan stod 
fast vid sin del av avtalet och följde Guds vilja. Det är ett löfte att ta 
fasta på i vår egen miljökamp. S 10 Nr 2 (Syftar på berättelsen om Noa 
och Guds förbund med honom,) 

Följa Guds vilja Lydnad Ansvar Kunskap 

UTIFRÅN DE STORA TEOLOGISKA traditionernas grundsyn finns det 
ingen anledning att skilja miljöfrågor från humanitära frågor eller frågor 
om rättvisa s 11, Nr 3 

Helhetssyn Förståelse Medmänsklighet Kunskap 

 Därför uppmuntrar vi varandra att acceptera vår kungliga, prästerliga 
och profetiska kallelse angående klimatfrågor och miljö s 13, Nr 6 

Guds 
medarbetare 

Medskapare Ansvar Hopp 

Därför uppmuntrar vi varandra att se om våra fastigheter ur klimat-, 
miljö- och hållbarhetssynpunkt s 16, Nr 8 

Klimatsmart 
omställning 
 

Förvaltning Insikt Kunskap 

TILLVÄXT KAN VARA BRA och är i sig inte negativt. Men världen behöver 
ett nytt sätt att tänka och ett annat sätt att räkna och beräkna 
utveckling än det mycket trubbiga BNP som är så styrande för 
investeringar och beslutsfattande. Då räcker det inte med justeringar 
som vi kallar miljövänliga. Det som krävs är ett paradigmskifte. Frågan 
om hur många människor jorden klarar att försörja behöver bearbetas 
praktiskt och teologiskt. S 17, Nr 11 

Paradigmskifte Förvaltning Insikt Kunskap 

 

 

Biskopsbrevet 2014. Sökord miljö, 25 träffar (nr 22-25 i referenslista) medtagna 1, 6-7, 11, 16, 20-

21 

Meningsbärande enhet Kod Abstr. 1 Abstr. 2 Tema 
För första gången i människans historia påverkar vi miljön i en 
sådan omfattning att en av livets fundamentala 
grundförutsättningar förändras. S 11, Nr 1 

Miljöpåverkan Förvaltning Gudomlig plan Kunskap 

Nödvändigheten av att hejda den globala uppvärmningen är akut, 
men det minskar inte betydelsen av att hantera andra allvarliga 
miljöproblem. När konkreta åtgärder utformas är det viktigt att 
hålla andra miljöfrågor i minnet, så att möjliga synergieffekter kan 
uppnås och målkonflikter hanteras på ett ansvarsfullt sätt. S 16 Nr 
6-7 

Undvika 
målkonflikter 

Ansvar Insikt Stöd 

I SOMinstitutets siffror över vad det svenska folket oroar sig mest 
för ligger miljö och klimatfrågor sedan flera år i topp. S 41, Nr 11 
 

Folks oro Relation Insikt Kunskap 

Det har därför i kristna sammanhang förekommit strömningar som 
utifrån ett apokalyptiskt tänkande har motsatt sig allt engagemang 
för miljö och skapelse: det vore ju att fördröja den efterlängtade 
dag då Kristus kommer. S 69, Nr 16 

Eskatologisk 
syn 

Apokalyps Gudomlig plan Kunskap 

Använd de redskap som finns för att stödja församlingars klimat 
och miljöarbete, exempelvis möjligheten till Miljödiplomering. S 89, 
20-21 

Praktiska 
åtgärder 

Opinionsbildning Sinnesförändring Stöd 
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Laudato Si.  Sökord environment. 165 träffar, medtagit 8, 48, 92, 125, 160. 

Meningsbärande enhet Kod Abstr. 1 Abstr. 2 Tema 
At the same time, Bartholomew has drawn attention to 
the ethical and spiritual roots of environmental problems, 
which require that we look for solutions not only in 
technology but in a change of humanity; otherwise we 
would be dealing merely with symptoms. S 8, Nr 8 

Beteende-förändring Relation Sinnesförändring Hopp 

Concern for the environment thus needs to be joined to a 
sincere love for our fellow human beings and an 
unwavering commitment to resolving the problems of 
society. S 67, Nr 48 

Medmänsklighet Relation Sinnesförändring Hopp 

Pope Benedict XVI spoke of an “ecology of man”, based 
on the fact that “man too has a nature that he must 
respect and that he cannot manipulate at will”. It is 
enough to recognize that our body itself establishes us in 
a direct relationship with the environment and with other 
living beings. S 115, Nr 92. 
 

Människans beroende av 
miljön 

Relation Insikt Kunskap 

There are certain environmental issues where it is not 
easy to achieve a broad consensus. S 137, Nr 125 

Olikartade uppfattningar Relation Sinnesförändring Kunskap 

In this framework, along with the importance of little 
everyday gestures, social love moves us to devise larger 
strategies to halt environmental degradation and to 
encourage a “culture of care” which permeates all of 
society. S 167, Nr 160 

Samhällsförändring Relation Sinnesförändring Hopp 

 

 

Ortodoxa kyrkan, fyra ”Messages”. Sökord Environment, ger 19 träffar, medtagit 1, 5-6, 9, 13-14 

(kan ifrågasättas), 17. 

Meningsbärande enhet Kod Abstr. 1 Abstr. 2 Tema 
the Orthodox Church, with great anxiety follows the merciless 

trampling down and destruction of the natural environment 

which is caused by man with extremely dangerous 

consequences for the very survival of the natural world created 

by God Nr 1 

Destruktivt 
mänskligt 
beteende 

Förvaltning Insikt Kunskap 

The double nature of the existence of the human person, 

consisting of body and soul, or of matter and spirit, according 

to the "very good" creative will of God, requires the cooperation 

of man and nature, person and environment. Without this 

coordination neither the environment is able to serve man 

according to its destiny, nor is man able to avert the disturbance 

of natural balances or the obliteration of the natural harmony 

which God created from him. Nr 5-6 

Människan en 
del av 
naturen 

Relation Insikt Kunskap 

On this particular day, which has been dedicated by the Mother 

Church to prayer for the natural environment, we supplicate 

the Lord to restore with his divine and almighty power the 

natural order wherever human audacity has overturned it, so 

that humanity might not suffer the tragic consequences of 

unlawful violations of nature by human actions. Nr 9 

Bön för 
naturen 

Ansvar Gudsingripande 
 

Hopp 

This day of prayer for the environment finds us disturbed by 

information recently received about two distressing events. The 

first is the severe destruction of the natural environment owing 

to rising temperatures, which has caused extensive forest fires 

in some parts of the world.  Nr 13-14 

Effekter av 
stegrad 
temperatur 

Förvaltning Gudsingripande 
 

Kunskap 

Therefore, the prayer that we offer up to the Lord today for the 

protection of the natural environment from all kinds of 

destruction and disruption, should first of all be a prayer for the 

repentance of man, who through misjudged, thoughtless, and 

sometimes arrogant actions directly or indirectly provokes 

most, not to say all, natural catastrophes. Nr 17 

Bön för ånger 
från 
människans 
sida 

Livsstilsförändring Gudsingripande 
 

Hopp 
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Ortodoxa kyrkans deklaration (Statement). Sökord Environment, 14 träffar, tar 3, 6, 8, 11, 14 

Meningsbärande enhet Kod Abstr. 1 Abstr. 2 Tema 
It is with deep joy that we greet all of you, the honorable delegates 
and attendees of this blessed Symposium on the Sacredness of the 
Environment. Nr 3 

Hälsning till 
delgater 

Relation Insikt Hopp 

Since 1989, every September 1st, the beginning of the ecclesiastical 
calendar has been designated as a day of prayer for the protection of 
the environment, throughout the Orthodox world. Nr 6 

Böndag för 
skapelsen 

Ansvar Sinnesförändring Hopp 

Ultimately, it is for our children that we must perceive our every action 
in the world as having a direct effect upon the future of the 
environment. Nr 8 

Agera för barnens 
skull 

Ansvar Sinnesförändring Kunskap 

As human beings, created “in the image and likeness of God” (Gen. 
1:26), we are called to recognize this interdependence between our 
environment and ourselves. Nr 11 

Guds avbilds 
kallelse 

Relation Gudomlig plan Kunskap 

Thus we begin the process of healing our worldly environment which 
was blessed with Beauty and created by God. Nr 14 

Läkningsprocess Förvaltning Gudomlig plan Hopp 
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Rättvisa 

Equmeniakyrkan. Endast ett påstående under rubriken rättvisa. 

Meningsbärande enhet Kod Abstr. 1 Abstr. 2 Tema 
Equmeniakyrkan verkar för rättvis fördelning av jordens resurser, rättvisa 
och jämlikhet mellan människor och folk samt prioriterar användning av 
rättvist handlade produkter. 

Rättvis 
fördelning av 
resurser 

Relation Sinnesfärändring Stöd 

 

Sv. Kristna råd. Sökord rättvisa 19 träffar, medtagit 2, 5, 7-10, 14, 18. 

Meningsbärande enhet Kod Abstr. 
1 

Abstr. 2 Tema 

Uppmuntrar vi varandra att engagera oss i frågor om långsiktig hållbarhet 
och en rättvisare värld. Nr 2. 

Engagemang Relation Sinnesförändring Stöd 

Därför uppmuntrar vi varandra att uthålligt hålla fast vid och förnya 
djupengagemanget i våra kyrkliga och bibliska grundvärden, i första hand 
tacksamhet, ödmjukhet, mod, strävan efter rättvisa, förnöjsamhet och 
enkelhet i livsföringen, kärlek, fred samt tro och hopp. Nr 5 

Kyrkliga 
grundvärden 

Relation Livsstilsförändring Stöd 

Klimaträttvisa är ett begrepp som bland annat Kyrkornas världsråd använt 
för att peka på vikten av att förstå klimatfrågan som en fråga om rättvisa. I 
dag står vi inför en situation där världens hela befolkning hävdar sin rätt 
till ett drägligt liv (global rättvisa) och kommande generationers rätt att ta 
över en hållbar jord (intergenerationell rättvisa). Nr 7-10 

Allas rätt till 
ett gott liv 

Relation 
 

Insikt Kunskap 

Att agera för rättvisa innebär att utkräva ansvar från både regeringar och 
företag. Nr 14 

Engagemang Ansvar Insikt Stöd 
 

VÅRA STÖRSTA ANSTRÄNGNINGAR och vårt djupaste engagemang i 
klimatfrågorna förefaller ofta helt otillräckliga inför de politiska realiteter 
som styr världen. Ändå hoppas vi. Vi vet att Gud vill ha en jord som helt är 
präglad av rättvisa, fred och hållbara ekosystem. Nr 18 

Engagemang Politisk 
påverkan 

Guds vilja Hopp 

 

 

Biskopsbrevet 2014. Sökord – rättvisa, 14 träffar, medtagit 1, 4, 7, 10, 12 

Meningsbärande enhet Kod Abstr. 1 Abstr. 2 Tema 
Klimatförändringen är sannolikt den största gemensamma 
utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Arbetet 
med denna utmaning måste få genomslag i 
samhällsutvecklingen och få oss att ompröva vårt sätt att 
tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa: för 
skapelsens skull, för livets skull, för våra barnbarns och deras 
barnbarns skull. S 9, Nr 1 

Utmaning Samhällsförändring Insikt Kunskap 

Det innebär: aldrig mindre än tacksamhet för skapelsen och 
ödmjukhet inför vår roll och vårt livsuppdrag, aldrig mindre 
än strävan efter rättvisa, solidaritet, fred och försoning! Vad 
det än gäller så måste kristen tro tänka in de utsattas 
perspektiv och handla utifrån det. S 64, Nr 4 

Utsatthet Ansvar Livsinställning/ 
livsstilsförändring 

Stöd 

Rättvisa handlar inte bara om att avstå ekonomiska medel till 
någon långt borta. Det handlar lika mycket om att ge 
ekologiskt utrymme till dem som lever idag och som kommer 
att leva i framtiden genom att minska vårt eget utnyttjande 
av jordens resurser. S 77, Nr 7 

Ekologiskt 
utrymme 

Förvaltning, ansvar Sinnesförändring Stöd 

Det måste vara möjligt att minska användningen av fossila 
bränslen och samtidigt arbeta vidare med frågor om lokal 
och global rättvisa, den globala vattensituationen, biologisk 
mångfald med mera. S 83, Nr 10 

Uppmärksamhet 
på miljöfrågor 

Förvaltning, Ansvar Sinnesförändring Hopp 

Låt oss tillsammans sträva efter att stärka kyrkornas och 
religionernas bidrag till klimaträttvisa och klimatomställning. 
Internationell ekumenik och interreligiöst samarbete kan bli 
till fungerande redskap i detta arbete. S 92. Nr 12 

Samarbete Ekumenik Gudomlig plan, 
mänskligt 
medskapande 

Stöd 
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Laudato Si’. Sökord justice, 33 träffar, medtagit 3, 10, 17, 22, 29 

Meningsbärande enhet Kod Abstr. 1 Abstr. 2 Tema 
Today, however, we have to realize that a true ecological approach 
always becomes a social approach; it must integrate questions of 
justice in debates on the environment, so as to hear both the cry of 
the earth and the cry of the poor. 

Höra jordens och 
de fattigas klagan 

Relation Insikt Kunskap 

The God who created the universe out of nothing can also 
intervene in this world and overcome every form of evil. Injustice is 
not invincible. 

Guds godhet och 
styrka 

Profetisk Gudsingripande Hopp 

Finally, the common good calls for social peace, the stability and 
security provided by a certain order which cannot be achieved 
without particular concern for distributive justice; whenever this is 
violated, violence always ensues. Society as a whole, and the state 
in particular, are obliged to defend and promote the common good. 

Staten ska försvara 
det goda 

Ansvar Sinnesförändring Stöd 

A further injustice is perpetrated under the guise of protecting the 
environment. Here also, the poor end up paying the price. 

De fattiga får 
betala de rikas 
ekologiska 
misslyckande 

Avslöja Förnekande av 
egen skuld 

Kunskap 

Let ours be a time remembered for the awakening of a new 
reverence for life, the firm resolve to achieve sustainability, the 
quickening of the struggle for justice and peace, and the joyful 
celebration of life”. 

Uppvaknande Förvaltning,  Insikt Hopp 

 

 

 

Ortodoxa kyrkan, fyra ”Messages”. Rättvisa, justice och poor båda 0 träffar, innocent 4 träffar (tre 

av dessa handlar inte om miljöeffekter på oskyldiga) 

Meningsbärande enhet Kod Abstr. 
1 

Abstr. 2 Tema 

This means that the protection of our fellow human beings from 

destructive floods, fires, storms, tempests and other such disasters is our 

bounding duty; and consequently, that failure to take appropriate 

measures for avoiding such phenomena is chargeable to us as an unpaid 

debt and constitutes a crime of negligence, which incurs a plethora of 

other crimes, such as the death of innocent people, the destruction of 

cultural monuments and property as well as regressive progress. 

Oskyldiga 
drabbas 

Ansvar Sinnesförändring 
 

Kunskap 

 

 

 

Ortodoxa kyrkans deklaration (Statement) Sökord, justice, poor, innocent alla 0 träffar, help 1 träff 

Meningsbärande enhet Kod Abstr. 
1 

Abstr. 
2 

Tema 

We lovingly suggest to all the people of the earth, that they seek to help one another 
to understand the myriad ways in which we are related to the earth, and to one 
another. 

Hjälpa 
varandra 

Relation Insikt Hopp 
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13.3 Bilaga 3. Redovisning av gjorda skattningar av meningsbärande enheter för att bedöma 

dokumentens gudsbild. 

Gudsbilden. Sammanställning av enheter använda för att bedöma dokumentens gudsbild. 

Immanent/transcendent – Im/Tr/Ej bedömbart; Panteism/Panenteism/Ej bedömbart – PA/PE/Ej bed 

Opersonlig/Personlig/Ej bedömbart – O/P/Ej bed; Feminin/Maskulin/Könsneutral Gud – F/M/KN  

 

Equmeniakyrkan. Sökmotorn ger med Gud som sökord 12 träffar, 9 uppfyller kriterierna.  Några citat 

innehåller flera ”Gud”. 

Meningsbärande enhet PA/PE Ej 
Bed  

O/P Ej 
bed 

M/F/KN Kommentar 

”Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av 

skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds 

medarbetare, förvaltare och medskapare.” 

(1Mos 1:26ff; 2:15; Rom 8:19–22) Nr 1-2 

 *  * KN Ref Bibeln 

Equmeniakyrkan vill värna rätten och avslöja orätten, 

uppmuntra till delaktighet och medansvar i samhället, bidra till 

utjämning av världens resurser, verka för fred och försoning 

samt ta ansvar för att förvalta Guds skapelse. Nr 3 

 *  * KN Ref Bibeln och kyrkans trad. 

Vi vill att kyrkan skall vara hållbar. En ekologiskt hållbar kyrka i 
miljömedvetenhet, en socialt hållbar kyrka i gemenskap samt 
en ekonomiskt hållbar kyrka i förvaltarskap. Detta innebär att 
vi uthålligt samspelar med Gud i skapelsen. Nr 4 

*   * KN Samspelar med Gud i skapelsen. 
Tolkning: Samspelar med Gud  i 
fråga om skapelsen – Ej: Gud 
inneboende i skapelsen. 

Den världsvida kyrkans förkunnelse att Gud kallar oss alla till 
att vårda skapelsen. Gud älskar och värnar skapelsen och dess 
framtid genom oss människor som sina medarbetare. Nr 5-6 
 

*  P  KN Ref. t. kyrkans trad och indirekt t 
Bibeln 

Genom att låta gudstjänster genomsyras av bön och lovsång 
till den Gud som skapar, frälser och ger liv samt söka platser 
för reflektion präglad av gudagivet hopp och genuin 
frimodighet. Nr 7-9 

 * P  KN Ref. t. kyrkans trad och indirekt t 
Bibeln 

Hen och hon förekommer ej. Jesus kom som fredsbärare och hans budskap…. Bibelcitat Fil 2:13 Gud 

– han. 
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Sv Kristna Råd. – Värna den jord Gud älskar. Sökmotorn ger totalt 77 Gud. Använder: 7, 14, 21, 28, 

35, 42, 49, 56, 63, 70. 

Meningsbärande enhet PA/PE Ej 
Bed  

O/P Ej 
bed 

M/F/KN Kommentar 

Att förstöra skapelsen är att bryta mot Guds vilja.  *  * KN Ref  Bibeln 

BIBELN OCH KYRKANS TRO beskriver världen, 
människorna och naturens alla delar som en nära 
kärleksrelation mellan Gud och Guds skapelse. 

*   * KN Ref  Bibeln och kyrkans 
trad 

Med Bibelns språkvärld anges hennes 
(människans) uppdrag vara skapelsens kung, präst 
och profet: som kung förvalta skapelsen, som präst 
bära fram tacksägelse till Gud och som profet 
förädla skapelsen och föra den och sig själv fram 
till sin fulländning. 

 *  * KN Ref  Bibeln 

DEN SKAPADE VÄRLDEN ÄR platsen för 
inkarnationen, för Guds mänskoblivande. Skapelse 
och inkarnation är varandras förutsättningar och 
led i Guds verk. Att Gud tar mänsklig gestalt är ett 
understrykande av den skapade världens betydelse 
och dess vikt för den andliga aspekten av livet 

*  P  M Ref  Bibeln 

I KRISTEN TRADITION KAN detta beskrivas som att 
människans egen befrielse och förvandling bidrar 
till skapelsens räddning. När människan vände sig 
bort från Gud ledde det till död och förgänglighet, 
något som störde den gudagivna processen av 
växande och mognad som skulle pågå till 
fulländningen. 

 * P  KN Ref kyrkotrad. 

NOABERÄTTELSEN BÄR PÅ VIKTIGA motiv för en 
ekologisk teologi. Gud myndiggör Noa och 
använder människan för att rädda alla ekosystem 
på jorden. Om de inte får fortleva har inte heller 
människan någon framtid. Gud vill bevara alla arter 
han skapat. Gud slöt också där sitt första förbund. 

*  P  KN Ref  Bibeln 

Men relationen mellan ägaren och förvaltaren är 
en öm kärleksgemenskap, där förvaltaren får ett 
oändligt förtroende och ansvar av Gud för alla 
skapelsens olika delar. 

 * P  KN Ref  Bibeln 

När kyrkan firar sin gudstjänst påminns vi om Guds 
verk i skapelse och försoning. 

 * P  KN Ref  Bibeln och kyrkans 
trad. 

Därför uppmuntrar vi varandra att låta våra 
gudstjänster genomsyras av bön och lovsång till 
den Gud som skapar, frälser och ger liv 

*  P  KN Ref  Bibeln 

Våra liv är en nådatid vid evighetens gräns. Där 
kallas vi till uppbrott och handling, att vara Guds 
medarbetare när människans liv och värde och 
resten av skapelsen hotas. 

*  P  KN Ref  Bibeln 
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Biskopsbrevet. Totalt 96 Gud. Tar 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, eller närmast liggande citat 

som fyller kriterierna. 

Meningsbärande enhet PA/PE Ej Bed  O/P Ej 
bed 

M/F/KN Kommentar 

Men vi drivs av kärlek till Gud och Guds skapelse 
och förvissningen om att Guds nåd är större än 
våra bästa prestationer och våra största 
misslyckanden. Nr 9-11 

 * P  KN  

Världsalltet liknades vid ett jättelikt mekaniskt 
urverk och Gud vid en urmakare. Nr 18 

 * O  KN Ref. till historia, ej 
kyrkans uppfattning 

För den kristne bärs hoppet av uppståndelsetron, 
att livet är starkare än döden, och det hämtar sin 
kraft ur det transcendenta, den verklighet – Gud – 
som sträcker sig bortom den av oss redan kända. 

 * O  KN  

Att världen är Guds skapelse är en i kristet 
tänkande självklar insikt, en förutsättning för allt 
annat. Allt skapat står i relation till Gud Nr 36-7 

* 
 

 P  KN Relation uttryck för 
personlig Gud? 

Skapelsen kännetecknas av ett ömsesidigt 
beroende mellan allt skapat och av ett gemensamt 
beroende av Gud, som med sin skaparkraft 
oavbrutet upprätthåller skapelsen. 

*  O  KN  

Bibeln har ett ord för ”skapa” som bara används 
för Gud, eftersom Guds skapande är något helt 
annat än människans pysslande med naturen. Nr 
53-4. 

 *  * KN  

Ordet kairos betecknar i bibeln ofta det rätta 
tillfället, det tillfälle som utmanar oss att svara an 
på Guds kallelse.  Det finns ögonblick som är 
avgörande och kräver handling. 

 *  * KN  

Uppenbarelseboken målar inte bilden av ett 
återuppstått Eden utan av ett samhälle där natur 
och kultur förenas i den heliga staden som är full 
av Guds härlighet 

 *  * KN Ref t Bibelns 

Dopet märker oss för alltid med skapelsens 
livgivande vatten och löftet om Guds trofasthet. 

 * P  KN  

Advent är väntan på den Gud som kommer till oss 
framifrån: framtiden är mer än en förlängning av 
nuvarande villkor. 

*   * KN  

Hon – aldrig med referens till gudomligheten. Han – aldrig med referens till gudomen. Hen – 

förekommer inte. 
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Laudato Si’. Sökning på ordet God ger 178 träffar – jag använder 18, 35, 52, 70, 88, 107, 130, 147, 

163, 175. 

Meningsbärande enhet PA/PE Ej Bed  O/P Ej bed M/F/KN Kommentar 
In the first creation account in the Book of Genesis, God’s 
plan includes creating humanity. Nr 18 

 *  * KN God´s plan 

Disregard for the duty to cultivate and maintain a proper 
relationship with my neighbor, for whose care and custody I 
am responsible, ruins my relationship with my own self, with 
others, with God and with the earth. Nr 35 

 * P  KN My relationship with 
….God                                 

A spirituality which forgets God as all-powerful and Creator is 
not acceptable. That is how we end up worshipping earthly 
powers, or ourselves usurping the place of God, even to the 
point of claiming an unlimited right to trample his creation 
underfoot. Nr 52 

 *  * KN  

Our insistence that each human being is an image of God 
should not make us overlook the fact that each creature has 
its own purpose. Nr 70 

 *  * KN  

Everything is related, and we human beings are united as 
brothers and sisters on a wonderful pilgrimage, woven 
together by the love God has for each of his creatures and 
which also unites us in fond affection with brother sun, sister 
moon, brother river and mother earth. Nr 88 

*  P  M …God has for each of his 
creatures 

the very foundations of our life begin to crumble, for 
“instead of carrying out his role as a cooperator with God in 
the work of creation, man sets himself up in place of God and 
thus ends up provoking a rebellion on the part of nature”. Nr 
107 

*   * KN His - torde syfta på 
människan 

“To achieve such reconciliation, we must examine our lives 
and acknowledge the ways in which we have harmed God’s 
creation through our actions and our failure to act. Nr 130 

 *  * KN  

The ideal is not only to pass from the exterior to the interior 
to discover the action of God in the soul, but also to discover 
God in all things. Nr 147 

PA   * KN Panteism 

Sunday, like the Jewish Sabbath, is meant to be a day which 
heals our relationships with God, with ourselves, with others 
and with the world. Nr 163 

 * P  KN  

The first we can share with all who believe in a God who is 
the all-powerful Creator, while in the other we Christians ask 
for inspiration to take up the commitment to creation set 
before us by the Gospel of Jesus. Nr 174 

 * P  M  
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Ortodoxa kyrkan fyra ”Messages”. Finner 30 God – använder 3, 6, 9, 12,15,18, 21, 24, 27, 30. 

Meningsbärande enhet PA/PE Ej Bed  O/P Ej 
bed 

M/F/KN Kommentar 

This great destiny of man was realized after the 
failure and fall of the "first Adam" by the "last 
Adam," the Son and Logos of God Incarnate, our 
Lord Jesus Christ, who united the created world 
with the uncreated God in his person and who 
increasingly refers creation to the father as an 
eternal eucharistic anaphora and offering. Nr 3-4 

*   * M  

as a day of prayer for the environment, by the 
Great Church of Christ, the Mother Church of 
Constantinople, reveals the great significance for 
man of the physical world which was created by 
God. Nr 7 

*   * KN  

Without this coordination neither the environment 
is able to serve man according to its destiny, nor is 
man able to avert the disturbance of natural 
balances or the obliteration of the natural 
harmony which God created from him. Nr 9 

 *  * KN able to avert – 
Människans samarbete 
med Gud är viktigt 

All these bear witness to the fact that it is not God 
but man that causes contemporary plagues, which 
attack his well being, since "he is the most 
disastrous of the disasters" as the ancient tragedy 
puts it. Nr 12 

 *  * KN  

We wholeheartedly wish that God reveals this to 
each one of us and gives us wisdom and strength 
not to trespass it. Nr 15 

 *  * KN This syftar på att Gud 
ska ge oss förståelse för 
hur vi kan bruka Guds 
skapelse. 

is the supply of food to the hungry, clothes to the 
naked, aid to the sick, sympathy to the prisoners 
and generally the offering to our fellow human 
beings the possibility to live in our planet under 
normal conditions and to come to know God so 
that they too may enter into His Kingdom. Nr 18 

 *  * KN Syftar på liknelsen om 
domen – de rättfärdiga 
ska inte veta att de get 
mat till hungriga etc 

We pray fervently to God that He should look 
favorably on the common effort of all and prevent 
other threatening disasters on our natural 
environment, within which He ordered us to live 
and to fight the good fight in order that we enter 
the Heavenly Kingdom. Nr 21 

 *  * M  

The natural environment was created by God to be 
friendly and of service to the needs of humankind. 
However, owing to Man's original disobedience, 
the natural harmony and balance of the 
environment was disrupted. Nr 24 

 *  * KN Naturförstörelsen sätts i 
relation till syndafallet 

Only if our prayer to God for the protection of the 
environment is accompanied by correspondent 
repentance, will it be effective and welcomed by 
God. Nr 27 

 *  * KN Människans försoning 
med Gud viktig 

May the grace and abundant mercy of our most 
merciful God be upon you all. Nr 30  

 *  * KN  
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Ortodoxa kyrkans ”Statement”. Finner 29 God. Använder 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27,  

Meningsbärande enhet PA/PE Ej Bed  O/P Ej bed M/F/KN Kommentar 
Here in this historical city of Santa Barbara, we see before us 
a brilliant example of the wonder of God's creation. Nr 1 

 *  * KN  

We view with alarm the dangerous consequences of 
humanity's disregard for the survival of God's creation.  Nr 3 

 *  * KN  

Human beings and the environment form a seamless 
garment of existence; a complex fabric that we believe is 
fashioned by God.  Nr 6 

*   * KN  

We share the world in joy as a living mystical communion 
with the Divine. Thus it is that we offer the fullness of 
creation at the Eucharist, and receive it back as a blessing, as 
the living presence of God.  Nr 9 

*   * KN Mystical communion with 
the Divine - transcendence 

We invite Orthodox Christians to engage in genuine 
repentance for the way in which we have behaved toward 
God, each other, and the world. Nr 12 

 *  * KN  

Therefore, we proclaim the sanctity of all life, the entire 
creation being God's and reflecting His continuing will that 
life abound. Nr 15 

PA   * M  

Dominion is not domination, it is an eschatological sign of the 
perfect Kingdom of God, where corruption and death are no 
more. Nr 18 

 *  * KN Människan skapelsens 
krona (prins) som fick 
dominera men inte 
tyrannisera.  

Thus we begin the process of healing our worldly 
environment which was blessed with Beauty and created by 
God. Then we may also begin to participate responsibly, as 
persons making informed choices in both the integrated 
whole of creation, and within our own souls. Nr 21 

 *  * KN  

The dominion that God has given humankind over the Earth 
does not extend to human relationships. Nr 24 

*   * KN  

Let us love one another, and lovingly learn from one another, 
for the edification of God's people, for the sanctification of 
God's creation, and for the glorification of God's most holy 
Name. Nr 27 

 * P  KN  

 

Sökning He – alla ord med kombinationen he markeras, t ex the. Kan inte finna något He. Sökning She 

– ordet förekommer inte. Ze – 0 träffar, They (singular) 0 träffar, One 0 träffar. 
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13.4 Bilaga 4 A. Redovisning av gjorda skattningar av meningsbärande enheter för att bedöma 

kyrkornas etiska ställningstaganden i de svenska dokumenten. 

Sökningar på begrepp relaterade till etik – moral. 

Sökord:  Etik (ethics), moral (moral), medmänsklighet(cheritable), medkänska (sympathy), kärlek 

(love), gemenskap (communion), solidaritet (solidarity). 

Tabellen återger de enheter från de studerade dokumenten, som innehållit ett eller flera av ovan 

angivna sökord förutsatt att de inte ingått i rubriker eller citat. Har antalet funna enheter överstigit 4 

har ej mer än 5 enheter valts. 

Meningsbärande enhet Dokument Sökord Kommentar Anmärkning 
Vi vill att kyrkan skall vara hållbar. En ekologiskt hållbar kyrka 
i miljömedvetenhet, en socialt hållbar kyrka i gemenskap 
samt en ekonomiskt hållbar kyrka i förvaltarskap. Detta 
innebär att vi uthålligt samspelar med Gud i skapelsen. 

Equmeniak Gemenskap Social – kan innebära 
gemenskap även 
med folk ej knutna 
till kyrkan 

 

Vår andlighet utövas i den skapade världen och den skapade 
världen reflekterar den kärlek som skapar på nytt. Utan 
inkarnationen ingen frälsning, utan skapelse ingen frälsning. 
Allt utspelar sig på skapelsens scen. Teologiskt kan det 
beskrivas som Guds verk som Fader, Son och Ande, treenig 
Gud. 

Sv Kristna Råd Kärlek Människans ska 
reflektera Guds 
kärlek. 

 

Därför uppmuntrar vi varandra att uthålligt hålla fast vid och 
förnya djupengagemanget i våra kyrkliga och bibliska 
grundvärden, i första hand tacksamhet, ödmjukhet, mod, 
strävan efter rättvisa, förnöjsamhet och enkelhet i 
livsföringen, kärlek, fred samt tro och hopp 

Sv Kristna Råd Kärlek Kyrkan ska visa och 
förmedla kärlek 

 

PÅ SAMMA SÄTT SOM vi i nattvarden delar brödet med 
varandra så delar vi jorden med varandra. När brödet delas 
räcker det åt alla. Vi som lever materiellt gott bör fråga oss 
om vad som framöver är viktigast i livet – mer prylar och 
status eller mer av kärlek, gemenskap, solidaritet och 
rättvisa. 

Sv Kristna Råd Kärlek 
Gemenskap 
Solidaritet 

Omprioritering – 
kärlek, gemenskap, 
solidaritet viktigare 
än annat. 

 

GUD RÄKNAR MED SKAPELSEN i sin omsorg och sitt 
räddningsverk för världen. Även det nya förbundet genom 
Jesus Kristus handlar om hela skapelsen. Frälsningen har inte 
bara att göra med människans förlåtelse och försoning. 
Kristus är inte bara uppfyllelsen av de löften som gavs till 
Abraham och Moses. 

Sv Kristna Råd Omsorg Även människan ska 
visa omsorg om 
skapelsen 

 

Hjälp oss att vara Kristi kropp i världen. 
Ge oss blick för hela skapelsen 
och gör våra hjärtan brinnande  
av omsorg om allt som lever. (strof i en bön). 

Sv Kristna Råd Omsorg Omsorg om allt som 
lever 

 

SOM EN DEL AV en ekumenisk global gemenskap kan vi inte 
blunda för denna monumentala orättvisa. Som kyrkor i den 
rika delen av världen behöver vi ständigt påminna vår egen 
kontext om klimat-frågans globala rättviseaspekter. 

Sv Kristna Råd Gemenskap Mänskligheten en 
global gemenskap 

 

Vi behöver ett hopp som frigör handlingskraft. Hoppet kan 
börja i lovsången över naturens skönhet och Skaparens 
kärlek. 

Biskopsbrevet Kärlek Guds kärlek till 
människan 

 

En del av styrkan i kristen tro är att den ger människan hopp 
och kraft att, driven av kärlek, lämna vanmakten bakom sig 
för att förändra och skapa nytt. Mer om mänsklig kärlek. 

Biskopsbrevet Kärlek Mänsklig kärlek 
viktig 

 

Vi lever av nåd. Det är en Guds gåva till oss att vårt värde i 
Guds ögon inte beror på våra prestationer utan på den 
kärlek Gud har till oss. 

Biskopsbrevet Kärlek Vi förtjänar inte 
Guds kärlek. 

 

Grundtonen i trons liv är hela tiden den frihet som getts oss 
och den frimodighet det ger oss. Det vi gör av kärlek till Gud, 
skapelsen, varandra och oss själva är ett svar på den 
gudomliga kärlek som strömmar i och genom skapelsen och 
därmed också i och genom oss. Tydligast gestaltas den i Jesu 
Kristi självutgivande kärlek till världen. I ett kristet perspektiv 
är allting gåva innan det blir en uppgift. 

Biskopsbrevet Kärlek Vi ska förmedla Guds 
kärlek till människor 
och hela skapelsen. 

 

Hur blev det så här? Olika tiders sätt att se på naturen och Biskopsbrevet Medkänsla Brist på medkänsla OBS sidbrytn. 
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världen har påverkat utvecklingen inom naturvetenskap, 
teknologi och ekonomi. Denna historia finns med i hur vi 
idag hanterar tillväxt och konsumtion och tänker kring 
ekologi. Vår medkänsla och förmåga att organisera 
samhällen på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart 
sätt har inte hållit jämna steg med den övriga utvecklingen. 

Kunskapsnivån har ökat, hälsoeffekterna är tydliga och våra 
möjligheter till ett rikare liv har på några få generationer 
mångdubblats. Samtidigt kan en betydande del av jordens 
befolkning inte ens äta sig mätt. Människans medkänsla och 
förmåga att organisera samhällen på ett socialt och 
ekologiskt hållbart sätt har inte hållit jämna steg med den 
naturvetenskapliga kunskapen. 

Biskopsbrevet Medkänsla Medkänslan har inte 
fått medverka i 
styrningen av 
utvecklingen 

 

Samtidigt motverkas det internationella samarbetet av 
tilltagande nationalistiska strömningar på flera håll i världen. 
Inför det hot som närsynthet, kortsiktighet och nationalism 
utgör behöver vi tillsammans odla vår fantasi, kunskap och 
medkänsla. De avlägsna eller framtida konsekvenserna av 
vårt agerande behöver bli så verkliga för oss att de påverkar 
våra val här och nu. 

Biskopsbrevet Medkänsla Människans 
medkänsla måste 
odlas och 
respekteras.  

 

Med det här biskopsbrevet vill vi peka på sådant som har 
verkligt värde och som nog egentligen är det som vi 
människor skattar högst – och att omsorg om sådant kan få 
oss att våga goda förändringar. För livets skull!  

Biskopsbrevet Omsorg Omsorg om 
varandra och om 
skapelsen borde vi 
prioritera 

 

Enligt kristen tro ska de mest sårbara och utsatta stå i 
centrum för våra tankar och vår omsorg. 

Biskopsbrevet Omsorg De svaga ska 
skyddas 

 

Vetskapen om att offentlig konsumtion i hög grad består av 
vård, utbildning och omsorg understryker ytterligare att 
balansen mellan varor och tjänster behöver 
uppmärksammas.  

Biskopsbrevet Omsorg Ekonomisk 
prioriteras i hög grad 
omsorg i vårt 
samhälle via skatter 

 

Ökad konsumtion förutsätts allt som oftast leda till högre 
välstånd och välbefinnande. I kristen tradition har detta 
antagande betraktats med skepsis eftersom man sett att 
överdriven konsumtion och rikedom kan bli ett hinder för liv 
i gemenskap med människor och med Gud. ”Vad hjälper det 
en människa att vinna hela världen om hon får betala med 
sitt liv?” (Markusevangeliet 8:36). 

Biskopsbrevet Gemenskap Gemenskap med 
människor och Gud 
är viktgast i en 
kristens liv 

 

Hur får man människor att verka för förändring? Kyrkan 
tillämpar i sin gudstjänst en beprövad metod: vi samlas, får 
redskap att möta livet och dess utmaningar och sänds ut i 
världen med ett meningsfullt uppdrag i Jesu efterföljd. Ord 
blir till handling, liksom Ordet en gång blev människa i Jesus 
Kristus. I nattvardens gemenskap – den som också kallas 
kommunion – möter vi honom då vi delar bröd och vin. Som 
kommunikanter vid nattvardens bord görs vi delaktiga i Kristi 
uppdrag. Från gudstjänsten bär vi med oss det mod, 
förtroende och hopp som det blir vår uppgift att 
kommunicera i världen. 

Biskopsbrevet Gemenskap Nattvardens 
gemenskap 

 

Det tillhör kristen övertygelse att den individuella drömmen 
inte räcker för att skapa ett meningsfullt liv. Livets mening 
finner vi i gemenskap, delande och solidaritet. Det är positivt 
att klimatfrågan innebär en möjlighet till förnyad gemenskap 
med människor över tid och rum, med naturen och med 
Skaparen. 

Biskopsbrevet Gemenskap Först i gemenskap 
med andra 
människor blir livet 
meningsfullt  

 

Det innebär: aldrig mindre än tacksamhet för skapelsen och 
ödmjukhet inför vår roll och vårt livsuppdrag, aldrig mindre 
än strävan efter rättvisa, solidaritet, fred och försoning! Vad 
det än gäller så måste kristen tro tänka in de utsattas 
perspektiv och handla utifrån det. 

Biskopsbrevet Solidaritet Kristen tro innebär 
att visa solidaritet 
med medmänniskor 

 

Det tillhör kristen övertygelse att den individuella drömmen 
inte räcker för att skapa ett meningsfullt liv. Livets mening 
finner vi i gemenskap, delande och solidaritet. Det är positivt 
att klimatfrågan innebär en möjlighet till förnyad gemenskap 
med människor över tid och rum, med naturen och med 
Skaparen. 

Biskopsbrevet Solidaritet En del i meningen 
med livet är att visa 
solidaritet med 
andra människor 
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13.5 Bilaga 4 B. Redovisning av gjorda skattningar av meningsbärande enheter för att bedöma 

romersk katolska kyrkans etiska ställningstaganden i Laudato Si’. 

Bilaga 4 B 

Sökningar på begrepp relaterade till etik – moral. 

Sökord:  Etik (ethics), moral (moral), medmänsklighet(cheritable), medkänska (sympathy), kärlek 

(love), gemenskap (communion), solidaritet (solidarity). 

Tabellen återger de enheter från de studerade dokumenten, som innehållit ett eller flera av ovan 

angivna sökord förutsatt att de inte ingått i rubriker eller citat. Har antalet funna enheter överstigit 4 

har ej mer än 5 valts. 

Meningsbärande enhet Dokument Sökord Kommentar Anmärkning 
Francis helps us to see that an integral ecology calls 
for openness to categories which transcend the 
language of mathematics and biology, and take us 
to the heart of what it is to be human. Just as 
happens when we fall in love with someone, 
whenever he would gaze at the sun, the moon or 
the smallest of animals, he burst into song, drawing 
all other creatures into his praise.  

Laudato Si’ Kärlek (love) Kärleken är spontan och 
inkluderande 

 

Rather, all creatures are moving forward with us 
and through us towards a common point of arrival, 
which is God, in that transcendent fullness where 
the risen Christ embraces and illumines all things. 
Human beings, endowed with intelligence and love, 
and drawn by the fullness of Christ, are called to 
lead all creatures back to their Creator. 

Laudato Si’ Kärlek (love) Gud har genom Kristus 
skänkt människan 
förmågan att älska 

 

In the family we first learn how to show love and 
respect for life; we are taught the proper use of 
things, order and cleanliness, respect for the local 
ecosystem and care for all creatures.  

Laudato Si’ Kärlek (love) Tidigt i livet bör vi lära oss 
att visa respekt och kärlek 
för livet 

 

Water, oil, fire and colours are taken up in all their 
symbolic power and incorporated in our act of 
praise. The hand that blesses is an instrument of 
God’s love and a reflection of the closeness of Jesus 
Christ, who came to accompany us on the journey 
of life. 

Laudato Si’ Kärlek (love) Omslutna av Guds och Kristi 
kärlek får vi gå genom livet 

 

O Lord, seize us with your power and light,  
help us to protect all life, 
to prepare for a better future, 
for the coming of your Kingdom 
of justice, peace, love and beauty. 
Praise be to you! 
Amen. 

Laudato Si’ Kärlek (love) I Guds rike råder kärlek  

I believe that Saint Francis is the example par 
excellence of care for the vulnerable and of an 
integral ecology lived out joyfully and authentically.  

Laudato Si’ Omsorg 
(care) 

Påven är ett gott exempel 
vad gäller att ha omsorg om 
de svaga 

 

Because all creatures are connected, each must be 
cherished with love and respect, for all of us as 
living creatures are dependent on one another. Each 
area is responsible for the care of this family. 

Laudato Si’ Omsorg 
(care) 

Vi är alla beroende av 
varandra och måste därför 
ha omsorg om varandra. 

 

The work of the Church seeks not only to remind 
everyone of the duty to care for nature, but at the 
same time “she must above all protect mankind 
from self-destruction”. 

Laudato Si’ Omsorg 
(care) 

Kyrkan vill få alla att känna 
omsorg om naturen och 
människosläktet 

 

Disinterested concern for others, and the rejection 
of every form of self-centeredness and self-
absorption, are essential if we truly wish to care for 
our brothers and sisters and for the natural 
environment. 

Laudato Si’ Omsorg 
(care) 

Vi måste avstå från vår 
självcentrering om vi 
verkligen vill visa omsorg 
om vår nästa 

 

When the foundations of social life are corroded, 
what ensues are battles over conflicting interests, 

Laudato Si’ Omsorg 
(care) 

Vi måste undvika konflikter 
och stridigheter som 

OBS sidbrytn. 
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new forms of violence and brutality, and obstacles 
to the growth of a genuine culture of care for the 
environment. 

undergräver vår vilja och 
förmåga till att känna 
omsorg om miljön 

As Christians, we are also called “to accept the 
world as a sacrament of communion, as a way of 
sharing with God and our neighbours on a global 
scale. 

Laudato Si’ Gemenskap 
(communion) 

Som kristna får vi se den 
globala gemenskapen som 
ett sakrament 

 

Nature is usually seen as a system which can be 
studied, understood and controlled, whereas cre-
ation can only be understood as a gift from the 
outstretched hand of the Father of all, and as a 
reality illuminated by the love which calls us to-
gether into universal communion. 

Laudato Si’ Gemenskap 
(communion) 

Naturen kan ses som 
kontrollerbar men 
skapelsen kan endast ses 
som en till mänskligheten 
gemensamt given gåva 

 

Admittedly, Christians have not always appropriated 
and developed the spiritual treasures bestowed by 
God upon the Church, where the life of the spirit is 
not dissociated from the body or from nature or 
from worldly realities, but lived in and with them, in 
communion with all that surrounds us. 

Laudato Si’ Gemenskap 
(communion) 

Den heliga Anden har givits 
oss förståelsen att vi lever i 
gemenskap med allt som 
omger oss. 

 

The human person grows more, matures more and 
is sanctified more to the extent that he or she 
enters into relationships, going out from themselves 
to live in communion with God, with others and 
with all creatures. 

Laudato Si’ Gemenskap 
(communion) 

Männisiskan måste växa 
andligen så att hon förmår 
att bortse från sig själv och 
leva i gemenskap med Gud 
och allt annat i skapelsen. 

 

Obstructionist attitudes, even on the part of 
believers, can range from denial of the problem to 
indifference, nonchalant resignation or blind 
confidence in technical solutions. We require a new 
and universal solidarity. As the bishops of Southern 
Africa have stated: “Everyone’s talents and 
involvement are needed to redress the damage 
caused by human abuse of God’s creation”. 

Laudato Si’ Solidaritet 
(solidarity) 

Människor måste komma 
bort från att vara oberörda 
och förneka det som sker i 
naturen och istället 
solidariskt kämpa för en 
hållbar utveckling  

 

In the present condition of global society, where 
injustices abound and growing numbers of people 
are deprived of basic human rights and considered 
expendable, the principle of the common good 
immediately becomes, logically and inevitably, a 
summons to solidarity and a preferential option for 
the poorest of our brothers and sisters.  

Laudato Si’ Solidaritet 
(solidarity) 

Vi måste solidarisera oss 
med dem som är sämst 
ställda  

 

The costs of this would be low, compared to the 
risks of climate change. In any event, these are 
primarily ethical decisions, rooted in solidarity 
between all peoples 

Laudato Si’ Solidaritet 
(solidarity) 

Åtgärder för att motverka 
klimatförändringar är etiskt 
motiverade och kräver att 
vi solidariskt stöder dessa 
åtgärder.  

 

In this way, they make their own that trinitarian 
dynamism which God imprinted in them when they 
were created. Everything is interconnected, and this 
invites us to develop a spirituality of that global 
solidarity which flows from the mystery of the 
Trinity. 

Laudato Si’ Solidaritet 
(solidarity) 

Vi bör utveckla en 
spiritualitet för global 
solidaritet. 

 

At the same time, he noted that little effort had 
been made to “safeguard the moral conditions for 
an authentic human ecology”.6 The destruction of 
the human environment is extremely serious, not 
only because God has entrusted the world to us 
men and women, but because human life is itself a 
gift which must be defended from various forms of 
debasement. Every effort to protect and improve 
our world. 

Laudato Si’ Moral 
(moral) 

Det är vår moraliska 
skyldighet att göra vad vi 
kan för att skydda den 
ekologi varav även 
människans tillvaro är 
beroende. 

 

Human ecology also implies another profound 
reality: the relationship between human life and the 
moral law, which is inscribed in our nature and is 
necessary for the creation of a more dignified 
environment.  

Laudato Si’ Moral 
(moral) 

En moralisk instinkt är 
nedlagd i människan för att 
vi inte ska fördärva vår 
miljö 

 

When social pressure affects their earnings, 
businesses clearly have to find ways to produce 
differently. This shows us the great need for a sense 
of social responsibility on the part of consumers. 
“Purchasing is always a moral – and not simply 
economic – act”. 

Laudato Si’ Moral 
(moral) 

Att spendera pengar har 
alltid en moralisk sida. 
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We have certain superficial mechanisms, but we 
cannot claim to have a sound ethics, a culture and 
spirituality genuinely capable of setting limits and 
teaching clear-minded self-restraint. 

Laudato Si’ Etik 
(ethics) 

Vi kan inte hävda att vi 
tillämpar en sund etik om vi 
inte kan ålägga oss viss 
självdisciplin 

 

An integral ecology is inseparable from the notion of 
the common good, a central and unifying principle 
of social ethics. The common good is “the sum of 
those conditions of social life which allow social 
groups and their individual members relatively 
thorough and ready access to their own fulfilment”. 

Laudato Si’ Etik 
(ethics) 

Alla har rätt att försöka 
utveckla sina gåvor och det 
kräver en social etik I 
samklang med ekologiska 
realiteter. 

 

Environmental education should facilitate making 
the leap towards the transcendent which gives 
ecological ethics its deepest meaning. It needs 
educators capable of developing an ethics of 
ecology, and helping people, through effective 
pedagogy, to grow in solidarity, responsibility and 
compassionate care. 

Laudato Si’ Etik 
(ethics) 

En transcendent förståelse 
av tillvaron ger etiken dess 
djupaste mening. 
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13.6 Bilaga 4 C. Redovisning av gjorda skattningar av meningsbärande enheter för att bedöma 

ortodoxa kyrkans etiska ställningstaganden i de använda dokumenten. 

Sökningar på begrepp relaterade till etik – moral. 

Sökord:  Etik (ethics), moral (moral), medmänsklighet(cheritable), medkänska (sympathy), kärlek 

(love), gemenskap (communion), solidaritet (solidarity). 

Tabellen återger de enheter från de studerade dokumenten, som innehållit ett eller flera av ovan 

angivna sökord förutsatt att de inte ingått i rubriker eller citat. Har antalet funna enheter överstigit 4 

har ej mer än 5 enheter valts. 

Meningsbärande enhet Dokument Sökord Kommentar Anmärkning 
The Orthodox Church, being a pioneer in her 

love and interest for humanity and its living 

conditions, on the one hand, recommends to us 

to live virtuous lives, looking for eternal life in 

the world beyond, heaven, but on the other 

hand, she does not forget that according to the 

teaching of our Lord Jesus Christ, our virtue will 

not be assessed on the basis of individualistic 

criteria, but on the basis of applied solidarity, as 

this is so characteristically described in the 

parable of the future Judgment. 

 

Messages Kärlek (love) 
+ 
Solidaritet 
(solidarity) 

Kyrkan förmedlare av 
kärlek och är i enlighet 
med Jesu lära förbunden 
att visa sin solidaritet med 
mänskligheten. 

 

in the parable of the future Judgment. According to 
this parable, the criterion for accepting one among 
those saved who inherit the Eternal Kingdom, is the 
supply of food to the hungry, clothes to the naked, 
aid to the sick, sympathy to the prisoners and 
generally the offering to our fellow human beings 
the possibility to live in our planet under normal 
conditions and to come to know God so that they 
too may enter into His Kingdom. 

 

Messages Medkänsla 
(sympathy) 

Liknelsen innehåller inte 
ordet medkänsla i den 
svenska övers. så Detta 
troligen en fri tolkning. 
Människan ska visa 
medekänsla – en 
förutsättning för 
människans fortlevnad. 

 

We pray to God to remove natural destructions, 
which we cannot avert by our own care and 
foresight, but at the same time, it is our bounding 
duty to engage in the labor of study and the expense 
of taking necessary measures for avoiding those 
disasters that are derived from bad human action. 

Messages Omsorg 
(care) 

Vår omsorg kan inte 
avvärja klimatkatastrofen 
men det är vår uppgift att 
göra vad vi kan för att 
undvika katastrofen. 

 

We believe that through our particular and unique 
liturgical and ascetic ethos, Orthodox Spirituality 
may provide significant moral and ethical direction 
toward a new generation of awareness about the 
planet.  

Statement Etik (Ethics) Kyrkans möjlighet att 
påverka 

Såväl etik som 
moral ingår. 

It is therefore appropriate, for us to seek ethical, 
legal recourse where possible, in matters of 
ecological crimes.  

Statement Etik (Ethics) Upprätthålla etiska 
värderingar 

 

We are urging a different and, we believe, a more 
satisfactory ecological ethic. This ethic is shared with 
many of the religious traditions represented here. 
All of us hold the earth to be the creation of God, 
where He placed the newly created human “in the 
Garden of Eden to cultivate it and to guard it” 
(Genesis 2:15). 
 

Statement Etik (Ethics) Kyrkan vill hävda etiska 
regler för påverkan av 
jordens ekosystem. 

 

We must be spokespeople for an ecological ethic 
that reminds the world that it is not ours to use for 
our own convenience. It is God's gift of love to us 
and we must return his love by protecting it and all 
that is in it.  

Statement Etik (Ethics) Som ovan  

We must challenge ourselves to see our personal, 
spiritual attitudes in continuity with public policy. 

Statement Kärlek (love) 
 

Människans kärlek till 
naturen 
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Encratia frees us of our self-centered neediness, that 
we may do good works for others. We do this out of 
a personal love for the natural world around us. We 
are called to work in humble harmony with creation 
and not in arrogant supremacy against it. Asceticism 
provides an example whereby we may live simply.  

We are called to be stewards, and reflections of 
God's love by example. Therefore, we proclaim the 
sanctity of all life, the entire creation being God's 
and reflecting His continuing will that life abound. 
We must love life so that others may see and know 
that it belongs to God. We must leave the 
judgement of our success to our Creator.  
 

Statement Kärlek 
(love) 

Vi bör älska naturen som 
Guds ägodel man samtidigt 
gåva till människan. 

 

We must be spokespeople for an ecological ethic 
that reminds the world that it is not ours to use for 
our own convenience. It is God's gift of love to us 
and we must return his love by protecting it and all 
that is in it.  
 

Statement Kärlek 
(love) 

Vi bör återgälda Guds 
kärlek till oss genom att 
visa kärlek och skydda 
naturen 

 

The Lord suffuses all of creation with His Divine 
presence in one continuous legato from the 
substance of atoms to the Mind of God. Let us 
renew the harmony between heaven and earth, and 
transfigure every detail, every particle of life. Let us 
love one another, and lovingly learn from one 
another, for the edification of God's people, for the 
sanctification of God's creation, and for the 
glorification of God's most holy Name. Amen. 

 

Statement Kärlek 
(love) 

För att ära Gud bör vi älska 
varandra och Guds 
skapelse 

 

How we treat the earth and all of creation defines 
the relationship that each of us has with God. It is 
also a barometer of how we view one another. For if 
we truly value a person, we are careful as to our 
behavior toward that person. The dominion that 
God has given humankind over the Earth does not 
extend to human relationships 

Statement Care(-ful) Hänsynsfull mot vår nästa  

The Eucharist is at the very center of our worship. 
And our sin toward the world, or the spiritual root of 
all our pollution, lies in our refusal to view life and 
the world as a sacrament of thanksgiving, and as a 
gift of constant communion with God on a global 
scale.  

Statement Communion Gudsgemenskap  

We celebrate the beauty of creation, and consecrate 
the life of the world, returning it to God with thanks. 
We share the world in joy as a living mystical 
communion with the Divine. Thus it is that we offer 
the fullness of creation at the Eucharist, and receive 
it back as a blessing, as the living presence of God.  
 

Statement Communion Gudsgemenskap  
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