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Abstract 

 

The purpose of this study was to investigate what view of humans that emerges when 

priests/reverends talk about man in relation to baptism. The study consists of qualitative 

interviews with four priests/reverends. There were two representatives from the church of 

Sweden, and two from the Pentecostal church. The aim and questions in the study focus on 

what view of humans that emerges. Will there be similarities and differences in the view of 

humans, and is it possible to refer the result to the respective church. The theory that is being 

used focusses on so called components of how humans are viewed and these components can 

be seen as building blocks in how a view of humans is formed. The background comes from 

the varying view of the baptism tradition that exists in Christianity. The church of Sweden 

mainly baptizes children, whereas the Pentecostal church practices believer´s baptism. The 

result demonstrates that the reflected view of humans in different ways can prove what each 

church of the interviewee represents. 

 

Keywords: Baptism, View of humans, Christianity, Church of Sweden, Pentecostal church.   
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1. Förord  

Jag tror att synen på människan till stor del styrs via sociala betingelser, alltså hur vi ser och 

uppfattar människan både beror på var vi lever men även hur vi lever. Är man uppvuxen med 

renskötsel i de norrländska fjällen, kanske man ser människan som en del i ett ekologiskt 

kretslopp. Eller jobbar man inom sjukvården kanske både utbildning och jobb präglat ens 

människosyn. Jag anser att inom min kommande profession, som lärare, är det viktigt att dels 

ha kunskaper angående olika människosyner men även att reflektera över min egen. Min 

förhoppning är att jag i kommande undervisning skall ges möjligheten att undervisa samt få 

eleverna att reflektera kring begreppet människosyn. Varför ser vi så olika på människan och 

vad vilar våra underbyggda argument på? Finns det t.ex. politiska, religiösa eller etiska 

grunder? Som blivande lärare i ämnet religion har jag funderat mycket på människan och den 

inom olika religioner spridda synen på människans existens och existentiella villkor. 

      Jag finner det intressant och vill undersöka om det inom en och samma religion, 

kristendomen, förekommer olika syner och uppfattningar om människan. Jag har valt att 

undersöka det med en ingång via dopet. Detta för att det inom den kristna läran förekommer 

skilda uppfattningar/tolkningar kring Bibelns texter av dopet. Svenska kyrkan praktiserar 

barndop (men även vuxendop) och Pingstkyrkan praktiserar troendedop där individen själv 

till skillnad från barndopet måste ta beslutet om att bli döpt.  

       Mina funderingar utifrån dessa kyrkors skilda doptraditioner är just om detta medför 

olika syn och förhållningssätt inför människan och barnet. Funderingarna grundar sig i min 

från början okunskap kring dopet och dess innebörd. Jag har genom högskolestudier fått en 

ökad kunskap om kristendomen, men denna kunskap har även medfört nya funderingar på 

fenomen jag tidigare inte funderat på. I och med denna uppsats finner jag tillfället att 

undersöka en av dessa funderingar närmare.  

        Jag anser att ämnet är högst relevant och att en ökad kunskap om människan kan leda till 

minskade fördomar och en ökad förståelse. Vi lever i ett samhälle där fördomar och okunskap 

kan leda till rasism och utanförskap. Människan kan på grund av kunskapsbrist samt ett ej 

öppet förhållningssätt komma till skada. Uppsatsen kommer att handla om hur fyra i dagsläget 

aktiva präster/pastorer ser på människan i förhållande till dopet. En studie som inte 

eftersträvar en sanning utan en förståelse.  
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1.2 Bakgrund 

Då aposteln Paulus i begynnelsen spred budskapet om dopet handlade det om en rit som 

markerar övergången från ett gammalt till ett nytt liv. Den gamla identiteten blev begraven 

och ett nytt liv i gemenskap och delaktighet med Jesus Kristus och församlingen blir möjligt. 

Paulus lära om dopet kan enligt Tarald Rasmussen och Einar Thomassen som skrivit boken 

Kristendomen – en historisk introduktion, ses utifrån motsatsparen förr och nu. 

 Förr levde vi alla under synden, vare sig vi var judar eller hedningar, och döden var vad 

vi hade att vänta oss. Men ´nu´ har vi blivit rättfärdiggjorda och fria och födda till nytt 

liv eftersom Kristus har kommit, dött för oss och har gett oss möjligheten att tro på 

honom. Till kontrasten förr/nu knyts också andra motsatspar: synd/rättfärdighet, 

ofrihet/frihet, död/liv (Rasmussen & Thomassen 2007:52).  

Dopläran i nya testamentet har sin grund i Jesu död och uppståndelse. Symboliken visar på 

hur den gamla identiteten dör och får genom dopet ett nytt liv. Människan avtäcktes synden 

och Paulus menar att det nya livet är i ”enhet med Kristus” en gemenskap och ett liv som är 

fritt från syndens makter (Rasmussen & Thomassen 2007:53f). Det kristna dopet utfördes i 

faderns, sonens och den heliga anden namn och på 300-talet infördes den Apostoliska 

trosbekännelsen. ”Jag tror på Gud, den allsmäktiga Fadern, himmelens och jordens 

skapare…” (Rasmussen & Thomassen 2007:87), en bekännelseformel som historiskt sett varit 

central i dopritualen samt betydelsefull för läran om treenigheten.
1
 ”De som invigdes i den 

kristna religionen måste förklara att de trodde på Fadern, Sonen och den heliga Anden medan 

de tre gånger sänktes ned i vattnet” (Rasmussen & Thomassen 2007:87). 

      Vid denna tidpunkt krävdes av dopkandidaten en delaktighet. Denne skulle först genomgå 

bibelstudier där stor vikt lades vid moral och livsföringsfrågor. Dopkandidaten skulle visa 

omsorg för sina medmänniskor och då speciellt de svaga. Medlemmarna i församlingen 

utgjorde en ”familjegrupp” och relationerna förknippades med förpliktelser gentemot 

varandra. För att dopet skulle ses som giltigt samt att en ”ny identitet” skulle uppstå krävdes 

att personen erkände sin tro i samband med ritualen (Rasmussen & Thomassen 2007:92f).        

       Från cirka år 350 blev det vedertaget att även döpa barn och bebisar. Det kunde ses som 

en synd om inte kristna föräldrar valde att bära fram sitt barn till dopet (Jeremias 1976:52). 

Den bekräftelse som dopkandidaten tidigare avlagt ansvarade numera faddrarna för. Detta 

ansågs viktigt för den kristna religiösa fostran (Jeremias 1976:34). 

                                                           
1
 Läran om att en Gud gestaltas och framträder i tre olika former, Fadern, Sonen och den heliga Anden. En Gud 

i tre personer (Rasmussen & Thomassen 2007:117). 
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        Dopet hänger historiskt ihop med läran om arvsynden, som dock har svaga hänvisningar 

till Bibeln men som ändå genomsyrat kristen människosyn genom historien. Läran om 

arvsynden utvecklades av Augustinus som var en västerländsk teolog och som levde i slutet 

av 300-talet. Hans tankar har kommit att prägla samt bidragit till meningsskiljaktigheter 

angående synen på människan (Rasmussen & Thomassen 2007:126). Arvsynden handlar om 

att människan föds med böjelse inför det syndiga och oförmåga inför det goda. Att födas till 

människa är att födas med en synd gentemot Gud. Detta på grund av det första 

människoparets (Adam och Eva) olydnad mot Gud. Genom dopet, tron och Guds nåd får 

människan kraft i kampen mot det onda (Hedin 2012:83ff).  

        Under 1200-talet var spädbarnsdop mer vanligt än vuxen/troendedop. Dopet sågs som 

nödvändigt för tillhörigheten inte bara hos Gud utan även i den kyrkliga gemenskapen samt 

till ”livet efter döden” (Berntson, Nilsson & Wejryd 2012:52f, 160). 

         Under 1500-talet kom barndopet att bli ifrågasatt. De baptistiska rörelserna menade att 

en så stor gåva som dopet innebar kunde inte mottas utan en medveten och kristen 

bekännelse. Martin Luther däremot menade att Guds nåd ska kunna erhållas utan 

motprestation, alltså ska ett barn kunna döpas och ta emot dopets gåva (Hedin 2012:5ff). Den 

kritik som de baptistiska rörelserna framförde gentemot barndopet var att det kunde ses som 

en sorts magi. För att en kristen och Gud ska kunna mötas krävdes enligt baptisterna en 

medvetenhet och ett kristet erkännande. Något som inte ansågs vara möjligt i och med ett 

barndop (Hedin 2012:80ff). År 1840 utfördes de första baptistiska dopen i Sverige. Under 

mitten av 1800-talet förekom stora konflikter mellan Svenska kyrkan och de baptistiska 

rörelserna. Dessa handlade främst om synen på dopet och nattvarden. Dopet hade under den 

tiden en medborgarrättslig funktion, inget dop betydde ingen rösträtt. Då de baptistiska 

rörelsernas dop utfördes av lekmän kom även detta att skapa stridigheter, dopens giltighet 

ifrågasattes. I slutet av 1800-talet ansåg Svenska kyrkan att dop utfärdade av lekmän skulle 

anses som nöddop
2
 (Berntson, Nilsson & Wejryd 2012:266,270,283). De baptistiska 

rörelserna har haft en avgörande roll i frågan om religionsfriheten (Hedin 2012:85). 

Pingströrelsen har sitt ursprung från Nordamerika och under tidigt 1900-tal kom den att 

spridas i Sverige (Hedin 2012:214). Pingströrelsens teologi härstammar ifrån 1500-talets 

anabaptistiska rörelser, som i likhet med de baptistiska rörelserna på 1800-talet avvisade 

                                                           
2
 Barndop som förrättats av lekman (en döpt kristen), detta främst i fall då barnet på grund av sjukdom/prematur 

risker dö innan präst hunnit komma (Hedin 2012:85).  
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barndop. Rörelsens teologi eftersträvar en doppraxis som återspeglar de bibliska texterna och 

urkyrkan (Pingst & Libris förlag 2006:48f). 

        

 

1.3 Syfte 

- Denna studies syfte är att utifrån intervjuer med två representanter/präster från 

Svenska kyrkan och två representanter/pastorer från Pingstkyrkan undersöka om 

skilda doptraditioner avspeglar olika syn på människan. 

 

1.4 Frågeställningar 

 Vilken människosyn avspeglas när respektive informant talar om dopet? 

 Uttrycker informanterna skillnader i synen på människan vid dopet som kan relateras 

till den kyrka som de tillhör?  

 

1.5 Teori – att bilda sig en människosyn 

För att kunna undersöka hur Svenska kyrkans respektive Pingstkyrkans människosyn kommer 

till uttryck via dop använder jag mig av en teori som fokuserar på studiet av människosyn. 

Anders Jeffner professor emeritus i livsåskådningsvetenskap har skrivit boken Att studera 

människosyn – en översiktlig problemanalys. I denna redogör han för en mängd komponenter 

som påverkar vårt sätt att se och förhålla oss till människan. Jeffner redogör inte för någon 

given människosyn t.ex. behaviorism, marxism eller humanistisk människosyn, utan ger 

istället läsaren verktygen för studiet av människosyn, så kallade byggstenar för utformandet 

av en människosyn (Jeffner 1989:2f).  

        Bland annat menar Jeffner att vi via olika komponenter bildar vår människosyn. Jeffner 

exemplifierar nitton
3
 komponentsområden med underliggande komponenter. Dessa är 

utvecklade utifrån olika teorier om människan. Jeffner har sedan delat in dessa teorier i olika 

komponentsområden. De listade komponenterna inom komponentsområdena är enligt honom 

ett urval och kan i flera fall ökas och utvecklas (Jeffner 1989:35f). Jag har i denna 

undersökning utgått i från sju komponentsområden som analysverktyg av människosyn inför 

kommande undersökning. Jag har valt dessa på grund av undersökningens syfte och finner 

                                                           
3
 Jeffner skriver på sid 37 att det är tjugo stycken, men på sidorna 45-46 räknar han upp alla 

komponentsområdena numrerade från A-S och jag kan då endast utläsa det till nitton stycken. 
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dem användbara i förhållande till frågeställningarna. Urvalet grundar sig främst på 

komponentsområden som jag funnit adekvata och applicerbara på undersökningen. Att 

använda alla nitton komponentsområdena skulle för denna undersökning vara för omfattande. 

Något som Jeffner heller inte menar är nödvändigt (Jeffner 1989:39). De komponentsområden 

jag till denna undersökning valt ut är:
4
  

 

1- Utmärkande för det specifikt mänskliga handlandet  

 Aristotelisk syn, innebär att människan sätter upp mål för handlandet och 

sedan finner medel för att rationellt förverkliga dem. 

 Romantisk syn, innebär att människans förmåga uttrycker sig bäst genom 

spontanitet (Jeffner 1989:8f). 

2- Kunskapssyn  

 Rationalitetstro, föreställningar om att kunskapens fundament är alltid 

desamma, alltså ej socialt beroende. Kunskapens grund är då som nu 

densamma.  

 Kunskapsrelativism, är motsatsen till ovanstående. Här menas att kunskapen är 

en produkt av sociala förhållanden som kan göras gällande i specifika sociala 

betingelser (Jeffner 1989:13ff). 

 

3- Ställningstagandet till viljans frihet  

 Viljefrihet   

 Icke viljefrihet (Jeffner 1989:25) 

 

4- Människans ontologiska status (Jeffner anger nio komponenter här, jag har 

sammanfattat dem till tre)  

 Monistisk teori, ”människan kan beskrivas utifrån antagandet att det bara finns 

en grundkategori som existerar” (Jeffner 1989:19), alltså att bara en värld 

existerar. 

 Dualistisk teori, innebär att det existerar två huvudtyper av världar, dels den 

materiella och dels den mentala (kropp och själ).  

 Trialistisk teori, består av tre världar. 1, Materiella föremål. 2, Mentala 

processer – tänka, känna och vilja. 3, Mänsklig mental aktivitet, t.ex. 

                                                           
4
 Siffran = Komponentsområde.  Pilen = Komponenter inom det området 
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konstnärliga idéer eller vetenskapliga teorier. (Nytestamentlig syn – kropp, själ 

och ande) (Jeffner 1989:19f) 

 

5- Människans kosmiska ram 

 Metafysisk materialism, ser människan som originellt uppkommen i ett evigt 

materiellt kosmos (främst förenlig med punkt 4:s monistiska teori samt lite 

dualism).  

 Människan är något unikt och oförklarligt, detta även i ett kosmiskt 

sammanhang men tillskillnad från ovanstående ses människan som något 

naturvetenskapligt unikt och oförklarligt.    

 Skapelseteorin, människan och universum har skapats utifrån en annan 

verklighetssfär – en gudomlig verklighet.  

 Kretsloppsteorin, ett förhållningssätt vanligt inom indisk kultur. ”En enskild 

människa har en själ som blivit förenad med en bestämd materiell kropp, men 

själen har funnits till före kroppen och kommer på ett lagbundet sätt att 

fortsätta i andra existensformer eller få vila utanför kretsloppet” (Jeffner 

1989:26ff)  

 

6- Grundinställning till andra människor 

 Vördnad 

 Respekt 

 Saklig omsorg  

 Likgiltighet (Jeffner 1989:33)  

 

7- Perspektivval  

 Ett område som kan vara situationsanpassat. De moraliska aspekterna är inte 

avgörande, men kan via vårt perspektivval invävas. Perspektivvalet handlar i 

första hand om frågor om vad som är lämpligt eller olämpligt. Perspektivvalet 

gör att vi måste välja, vad är viktigt och vad blir då oviktigt? Detta kan 

medföra nya sätt att se på människan, t.ex. människan som en del i kulturen 

eller människan i ett ekologiskt system (Jeffner 1989:35).   

Förutom de komponentsområden som Jeffner exemplifierar så väljer jag att utifrån 

intervjuresultatet inför ytterligare ett område, detta har jag valt att kalla. 

8- Inställningen till vad som vid dopet fordras för en gudomlig påverkan  
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 En personlig tro (mänsklig medverkan) 

 En personlig tro krävs inte (ingen mänsklig medverkan) 

 

                               

Dessa komponenter är alltså delar som vid undersökning och utformning av en människosyn 

kallas för människosynskomponenter. Jeffner ger ingen modell över hur komponenterna 

hänger samman utan menar att utformandet av en människosyn hänger samman med en viss 

vaghet. En vaghet som grundar sig på att sambanden samt antalet komponenter kan variera 

beroende på kontexten. Jeffner skriver att ”Vi säger att en människosyn är en teori som består 

av några människosynskomponenter i angiven mening mellan vilka det råder logiska eller 

psykologiska beroendeförhållanden” (Jeffner 1989:39). Hur dessa komponenter väljs ut är 

alltså beroende av vilken situation som undersöks. De komponenter som görs gällande bildar 

ett centrum för avspeglingen av människosynen (Jeffner 1989:39). 

         I denna undersökning kan de olika komponenterna beroende på undersökningens 

resultat ses som viktigare eller oviktigare vid bildandet av människosynens centrum. ”Till 

detta centrum kan sedan fogas fler ställningstaganden till människosynskomponenter och 

därmed byggs människosynen ut” (Jeffner 1989:39). Alltså, en eller flera komponenter 

framstår som mer centrala, utgör ett centrum, t.ex. Vi är skapade av Gud = skapelseteorin till 

detta centrum fogas fler ställningstaganden, t.ex. människan kan själv välja…= viljefrihet, och 

en människosyn avspeglas.  

        Jeffner poängterar att det inte alltid föreligger ett logiskt samband mellan 

komponenterna, man måste inte anta det ena för att anta det andra. Sambanden kan istället 

vara psykologiska, men det finns även samband som har direkta logiska anknytningar. De 

historiska eller psykologiska sambanden som fogas till människosynens centrum kallas för 

omgivningsantaganden.  Dessa antaganden kan i olika grad påverka en individs 

ställningstaganden. Jeffner exemplifierar inte några omgivningsantaganden utan menar att det 

är saker som påverkar historiskt eller psykologiskt.  

       Jeffner talar även om att vid undersökning av en människosyn se människan genom 

normerande bilder (Jeffner 1989:40). I detta fall genom en kristen människosyn. Detta menar 

Jeffner kan påverka vår bedömning samt ge uttryck för generaliseringar. Jag väljer att utesluta 

detta synsätt och istället fokusera på de omgivande antaganden som studiens informanter gett 

uttryck för. Efter intervjusituationen samt intervjuresultatet finner jag att faktorer som 

generellt explicit påverkar denna studies informanter är:  

 Bibeln, dess budskap och skrifter. 
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 Den kristna traditionen.  

Dessa faktorer anser jag representera denna studies omgivningsantaganden, alltså faktorer 

som implicit, explicit, historiskt eller psykologiskt påverkar eller ger uttryck för informantens 

ställningstagande.   

 

Modellen nedan är en sammanfattning av de komponentsområden jag inför denna 

undersökning valt ut. Den är tänkt till att förtydliga komponentområdena med underliggande 

komponenter samt att vid analys se vilka områden som är relevanta och inte. 
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1.6 Metod och tillvägagångssätt  

1.6.1 Insamling av datamaterial  

Då mitt syfte är att uppnå en djupare förståelse av respektive informants syn på människan via 

dopet så finner jag att en kvalitativ undersökning utgör den mest adekvata metoden. Carl-

Henric Grenholm professor i etik har skrivit boken Att förstå religion – Metoder för teologisk 

forskning. I den menar han att intervjumetodens styrkor är att möjliggöra en djupare förståelse 

inför problemet, samt att den ger informanten tillfälle till utveckling och förtydligande av sina 

påståenden. Dock innehåller metoden svagheter då den på grund av den begränsade 

omfattningen (ofta få informanter) kan göra svaren svåra att analysera och generalisera. 

Öppna intervjuer där inga svarsalternativ ges anses också medföra analytiska svårigheter 

(Grenholm 2006:142f). Även författarna Steinar Kvale och Svend Brinkmann professorer i 

psykologi skriver om detta problem. Den kvalitativa intervjun är ofta kritiserad för att vara 

subjektiv och icke generaliserbar, ej vetenskaplig eller valid (Kvale & Brinkmann 2009:184). 

Kvale och Brinkmann menar dock att den kvalitativa intervjun är en metod som vid 

undersökning av en annan persons livsvärld är den mest adekvata. Intervjusamtalet syftar till 

en djupare förståelse och den intervjuade kan med egna ord uttrycka sina åsikter, drömmar, 

farhågor och synpunkter. Utförandet av en intervju med fokus på dennes livsvärld menar 

Kvale och Brinkmann utgår ifrån ett öppet halvstrukturerat förhållningssätt, vilket är en 

blandning mellan vardagssamtal och slutet frågeformulär. Det finns dock en intervjuguide 

som via olika teman eller riktlinjer styr intervjusamtalet (Kvale & Brinkmann 2009:43,139f).  

         Kvale och Brinkmann menar att utformandet av en intervjuprocess är uppdelat i sju steg. 

Dessa steg som denna undersökning kommer att följa är:  

1- Tematisering, där frågor kring undersökningens ”varför och vad” behandlas innan 

frågan ”hur”.  

2- Planering, detta med hänsyn till alla de sju stegen. 

3- Intervjun, utförs med en intervjuguide samt med ett reflekterade förhållningssätt inför 

den eftersökta kunskapen.  

4- Utskrift, överföringen från talspråk till skriftspråk.
5
 

5- Analys, finna en analysmodell som utifrån undersökningens syfte och resultat är 

adekvat. 

                                                           
5
 Utskrifterna kan vid förfrågan fås av mig.   
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6- Verifiering, fastställande av intervjuresultatens validitet, reabilitet och 

generaliserbarhet. 

7- Rapportering, utifrån resultat, de använda metoderna och etiska aspekterna utforma en 

läsbar produkt (Kvale & Brinkmann 2009:118).  

 

Hade denna undersökning syftat till att endast undersöka Svenska kyrkans människosyn så 

hade en halvstrukturerad intervju varit att föredra. Men då arbetes syfte inte bara fokuserar på 

människosynen genom t.ex. Svenska kyrkan utan även på en jämförelse mellan de 

intervjuades skilda åsikter så kommer intervjun att utarbetas som något som Grenholm menar 

är en strukturerad intervju. ”När syftet är att jämföra flera personers attityder med varandra 

fordras en mer strukturerad intervju än när syftet är att analysera attityder hos några få 

personer” (Grenholm 2006:144). Den strukturerade intervjun utformas genom i förväg 

formulerade frågor, dessa utgör även en bestämd ordning.  

       Grenholm menar att för insamling av ett adekvat analysmaterial bör intervjun återspegla 

undersökningens teorier och hypoteser. Det är således viktigt att den intervjuguide som på 

förhand sammanställts innehåller frågor som dels relaterar till arbetets syfte men även 

gentemot arbetets teorier och hypoteser (Grenholm 2006:143f). Frågorna i intervjuguiden 

menar Kvale och Brinkmann bör återspegla både ett tematiskt och ett dynamiskt perspektiv. 

Det tematiska bör bidra till kunskapsproduktion, ”vad-frågor”, och det dynamiska med 

perspektivet kring ”hur” en god intervjuinteraktion kan uppstå. En ståndpunkt jag i 

intervjufrågorna ämnar anamma. Kvale och Brinkmann använder begreppet ”skjuta framåt” 

och med detta menar de att redan i planerings- och intervjustadiet vara förberedd och ta 

hänsyn till punkterna 5-7 (analys, verifiering och rapportering). Vet jag på förhand att en 

kodningsmetod kommer att tillämpas vid analys så bör både frågorna och själva intervjun 

eftersträva att klargöra samt underlätta resultatet inför kommande analysarbete (Kvale & 

Brinkmann 2009:146ff). 

         De frågor som jag i denna intervjuguide har utarbetat präglas således av Grenholms tes 

angående en strukturerad form för intervju där resultatet sedan skall kompareras med andra 

intervjuer. Frågorna präglas även av Kvale och Brinkmann som menar att språket i 

intervjufrågorna skall vara enkelt vardagsspråk, ej akademiskt, frågorna skall syfta till 

analysen, verifiering och rapportering. Kvale och Brinkmann menar även att det kan vara av 

vikt att skriva två intervjuguider, en med forskningsfrågor och en med intervjufrågor. Detta 

för att på ett smidigt sätt ”översätta” det akademiska till det vardagliga (Kvale & Brinkmann 

2009:148).      
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      Intervjufrågorna har jag alltså att utarbeta dels utifrån frågeställningarna men även utifrån 

arbetets teori, syfte och analysmetod. Detta för att resultatet i möjligaste mån skall eftersträva 

svar på de akademiska forskningsfrågor arbetet söker. Intervjusamtalen är dokumenterade via 

via iPhone-funktionen ”röstmemo”. Då intervjun är genomförd har den att transkriberas. Jag 

har valt att göra detta på ett sätt där budskapet i intervjupersonens utsagor lättast går att tolka. 

Transkriptionen är ordagrant översatt, men dialektala uttryck, stakningar och t.ex. 

upprepningar är borttagna. Detta för att som Kvale och Brinkmann uttrycker det, skapa en text 

som går att läsa och finna budskapet och meningen i (Kvale & Brinkmann 2009:202f). 

Analysen är utifrån syftet, inte en språklig sådan.  

        Då de tre första stegen (tematisering, planering och intervju) är genomförda återstår fyra 

steg (utskrift, analys, verifiering och rapportering). De muntliga intervjusamtalen har 

transformerats från tal till skrift.  

        När undersökningens metod är kvalitativ intervju och arbetets resultat härstammar från 

en fysisk person är det av vikt att inta en ödmjukhet inför det sagda ordet (Kvale & 

Brinkmann 2009:194). Det levande intervjusamtalet skall nu transformeras till skrift, vilket 

innebär en förvaltning från det sagda till det skrivna ordet. Kvale och Brinkmann menar att 

det är av relevans att utifrån den specifika undersökningen finna en analysmetod som lämpar 

sig för undersökningens syfte. Jag anser att frågan ”hur ska jag genomföra mina intervjuer så 

att deras mening kan analyseras på ett sammanhängande och kreativt sätt?” (Kvale & 

Brinkmann 2009:207) är av yttersta relevans. 

  

 

1.6.2 Hermeneutisk analys 

Det övergripande perspektivet som jag vid analys kommer att tillämpa är en hermeneutiska 

analys. Detta är enligt mig en adekvat metod då den till skillnad från positivismen, som 

eftersträvar den absoluta sanningen istället eftersträvar tolkningar. Jag anser att det i detta fall 

inte går att finna den absoluta sanningen utan att det istället handlar om förståelsen och 

tolkningen av människor inom olika sociala konstruktioner. Hermeneutiken handlar just om 

att tolka och förstå (Thurén 2010:57ff). I detta fall om tolkningen och förståelsen inför den 

intervjuade personens livsvärld. Per-Johan Ödman, professor emeritus i pedagogik, har skrivit 

boken Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik. Han menar att tolkning 

av detta slag kallas existentiell tolkning. Den existentiella tolkningen (till skillnad från 

tolkning av yttre verklighet) är svårare att kontrollera då den fysiska personen som ligger 
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bakom handlingen eller uttalandet kan ändra sina utsagor eller, beroende på t.ex. intervjuns 

omständigheter, uttrycka sig missvisande eller otydligt (Ödman 2007:127). 

         Ödman menar att tolkningsprocessen utgår ifrån den hermeneutiska cirkeln, där 

tolkningarna ständigt bör präglas av en växelverkan mellan del- och helhet, kontextualisera 

och de-kontextualisera. Den hermeneutiska cirkeln bygger på växelverkan mellan del- och 

helhet, och kan enligt Ödman liknas vid ett pusslande där delarna är nödvändiga för helheten, 

detta trots att helheten inte är statisk. Ödman skriver att tolkningen är oändlig, det finns ingen 

början eller slut, på grund av vår omgivning tolkar och omtolkar vi hela tiden (Ödman 

2007:98ff). Författarna Kvale och Brinkmann menar att den hermeneutiska tolkningen är en 

tolkning som eftersöker en mening, alltså en meningstolkning (Kvale & Brinkmann 

2009:232). 

         För att på ett adekvat sätt kunna tolka intervjumaterialet har jag tillämpat Kvale och 

Brinkmanns kodnings- och koncentreringsmetod. Detta ger enligt författarna struktur och 

överblickbarhet åt materialet. Meningskodning härstammar enligt Kvale och Brinkmann från 

forskarna Glaser och Strauss som menade att kodning syftar på ” den process där man bryter 

ner, undersöker, jämför, begreppsliggör och kategoriserar data” (Glaser & Strauss apud Kvale 

& Brinkmann 2009:218). Enligt Glaser och Strauss teori finns det ingen given mall för hur 

kodningen skall utföras, utan utarbetas av respektive forskare beroende på det specifika 

materialet (Kvale & Brinkmann 2009:217f). Meningskodning och meningskoncentrering skall 

enligt teorin från Glaser och Strauss göra analysmaterialet ”mättat” och således lättare att 

hantera och analysera, även teorin blir lättare att testa mot materialet (Kvale & Brinkmann 

2009:217ff). 

          Kodning av analysmaterialet inleds redan i och med de frågor jag har i intervjuguiden. 

Frågorna är utformade utifrån fyra huvudteman: ”uppvärmning” ”förmedling av dopets 

budskap” ”dopet i din kyrka” och ”människan i din kyrka”. Dessa teman kommer att vara 

överordnande både i analys och vid rapportering. 

          Som ett andra steg i bearbetningen av materialet har jag att reducera råmaterialet. Detta 

för att finna och plocka ut det som är adekvat inför undersökningens syfte, frågeställningar 

och teori. Annika Lantz som skrivit boken Intervjumetodik menar att ”datareduktionen är en 

del i analysen” (Lantz 2007:107), samt att hon ej förespråkar arbete med löpande text. Istället 

menar Lantz att en matrismodell vid bearbetning av kvalitativt intervjumaterial är att föredra, 

att koda och kategorisera materialet gör det lättare att analysera samt bidrar till att ge 

materialet olika dimensioner (Lantz 2009:110ff). 
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          Intervjuresultatet kommer därav att redovisas utifrån en matris. Varje intervjuperson 

kommer att behandlas i en enskild matris. Matriserna kommer att utgöra del 2-4 av 

intervjuguiden, del 1 kommer att ske i form av en presentation av intervjupersonerna. Det 

material som utgör innehållet i matriserna är det material som kommer att ligga som grund för 

analys och diskussion.   

 

 

1.6.3 Urval av informanter
6
  

Monica Dalen har skrivit boken Intervju som metod. I den skriver hon om betydelsen av 

medvetenhet som krävs när informanterna väljs ut. Dalen menar att det vid kvalitativ 

forskning är viktigt att reflektera kring frågan, om vilka informanter som till undersökningen 

skall väljas ut. Vilka kriterier ska dessa uppnå? Hur många informanter ska väljas ut? Vad är 

ett lämpligt urval? Informanternas svar är som hon poängterar utgångspunkten vid analys 

(Dalen 2011:50,54f). 

          De kriterier som jag i urvalet av informanter inför denna undersökning eftersträvat är: 

 Vara aktiv i kyrkan. 

 Inneha en erfarenhet som präst eller pastor.  

 Att från respektive kyrka finna en manlig och en kvinnlig informant.   

 

 

1.6.4 Studiens giltighet 

För att undersöka en studies trovärdighet används begreppet validering. Ödman anser att 

begreppet är synonymt med giltighet. ”En valid tolkning är således som jag ser det en 

tolkning, vars innebörd är giltig för den företeelse som studeras…” (Ödman 2007:108). 

Ödman anser även att inom hermeneutiken är det av yttersta relevans att finna en 

undersökningsmetod som är relevant till det undersökta objektet. Det är således viktigt att 

förhålla sig analytiskt gentemot den metodologiska aspekten av undersökningen (Ödman 

2007:108). Dalen menar att det är viktigt att forskaren explicit redogör sitt förhållande till de 

undersökta objekten. Enligt henne bör det påtalas om en forskare har en personlig anknytning 

till det undersökta fenomenet. Enligt Dalen är det viktigt att reflektera över hur mina 

förkunskaper och min förförståelse kan prägla undersökningen (Dalen 2011:116).  

                                                           
6
 Kommer fortlöpande att användas synonymt med intervjuperson.  
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        ”Att validera är att kontrollera” (Kvale & Brinkmann 2009:267) skriver Kvale och 

Brinkmann. De anser att valideringsreflektion är viktig och ska finnas med under hela 

forskningsprocessen och inte bara hos slutprodukten. I de sju stegen som enligt författarna 

utgör processen vid kvalitativ forskning ska valideringen och ifrågasättandet i varje steg 

finnas med. (Kvale & Brinkmann 2009:267f) Ifrågasättandet skall således genomsyra hela 

processen, vilket är viktigt att jag som forskare anammar och upprätthåller.  

       Denna studies trovärdighet och giltighet anser jag styrks då jag i undersökningens olika 

delar tillämpat metoder som är granskningsbara. Intervjuerna är dokumenterade via 

ljudupptagning. En ordagrann översättning är utförd. Tematiseringen i intervjuguiden följs 

upp genom resultat och analys. Jag anser även att studiens trovärdighet ökar då jag anser mig 

inneha en neutralitet gentemot de bägge kyrkornas teologi. Min personliga hållning utgår 

ifrån en nyfikenhet samt en medveten kunskapsbegränsning gentemot det undersökta 

området.   

 

1.6.5 Etiskt ansvar  

I samband med kvalitativa intervjuer finns det etiska aspekter att ta hänsyn till. Dalen har 

sammanfattat dem som vid intervju är relevanta. Det är Vetenskapsrådet som utarbetat dem. I 

denna undersökning kommer jag som forskare att ta hänsyn till främst tre aspekter. Dessa är: 

 Krav på samtycke 

- Informanten har frivilligt samtyckt till att delta i undersökningen. Förfrågan 

skickades ut via mail, där jag kort beskrev studiens syfte samt deras roll i 

undersökningen.  

 Krav på information 

- Informanten informeras övergripande om arbetets metoder, teori, frågeställning 

osv. Hur intervjuresultatet kommer att användas och att deras deltagande får 

avbrytas när som helst.  

 Krav på konfidentialitet   

- Informanterna har rätt till anonymitet och intervjumaterial där deras identitet går 

att avslöja är inte en offentlig handling (Dalen 2011:21ff). I denna undersökning 

kommer fiktiva namn att användas. 
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2. Intervjuresultat  

I detta avsnitt kommer arbetet med intervjuresultatet att beskrivas samt en kortfattad 

beskrivning av informanterna och intervjusituationen. 

     Enligt metoden har rådata av intervjuresultatet reducerats i form av matriser, vilka kan ses 

som en reduktion av de transformerade intervjusamtalen. Matriserna utgör även grunden för 

analys, och de citat som används i analysen kan sammankopplas med matrismaterialet. Varje 

informant presenteras i en enskild matris, de övergripande teman som legat till grund för 

intervjuguiden har även strukturerat matriserna. Materialet strävar att avse undersökningens 

frågeställningar, syfte och teori.   

       I arbetet med att utforma matrismaterialet har jag utgått ifrån intervjuresultatets rådata, 

studerat återkommande teman i informanternas utsagor samt utsagor som explicit eller 

implicit går att koppla till deras syn på människan i dopet. Jag kommer nedan att exemplifiera 

arbetet med några av de punkter som återfinns i matriserna. Matriserna i sin helhet återfinns 

som bilagor på sidorna 33-36.  

        I analysen av Saras svar återkommer hon upprepande gånger till dopets betydelse för den 

enskilda människan. Hon säger bland annat: 

- ”Dopet är viktigt för den enskilda människans skull, för den enskilda individen. Jag tror 

däremot inte att dopet är viktigt för Gud, Gud gör ingen skillnad oavsett”. 

- ”Dopet blir ett tecken på att människa och Gud hör ihop. Människan är ju en del av ett 

sammanhang, en del av skapelsen, skapad av Gud. Dopet blir ett förbund, ett tecken på 

samhörighet mellan människa och Gud”.   

- ”Jag anser att dopet är mycket viktigt, därför att det är viktigt för den enskilda människan. Vi 

döper för att det står i bibeln att vi ska döpa, det är Jesus uppdrag. Men det har också en 

betydelse för människor att man har den här bekräftelsen set synliga tecknet, att man tillhör 

Gud, att Gud lovar att vara med. Som ett vänskapsband egentligen. Symboler är viktiga för 

människor”  

Dessa utsagor har jag sedan reducerat och placerat in i matrisen utefter vilket tema 

återspeglar, t.ex. Jesus uppdrag = dopet i din kyrka, människan en del av skapelsen = 

människan i din kyrka, dopet blir ett tecken på att människa och Gud hör ihop = förmedling 

av dopets budskap (se ”Matris-bilagor”).   
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2.1 Beskrivning av informanter och intervjusituation  

Jag använder mig av fiktiva namn för att personifiera informanterna, dock kommer 

uppgifterna i form av erfarenhet och utbildning att motsvara lämnade uppgifter. De fiktiva 

namn jag valt har en syftning till respektive kyrka, informanterna från Svenska kyrkan 

erhåller fiktiva namn med begynnelsebokstaven S och de från Pingstkyrkan med 

begynnelsebokstaven P. Detta för att det vid diskussionen ska vara lätt att komma ihåg vem 

som representerade vad. Ingen av informanterna hade innan intervjutillfället fått ta del av 

frågorna. Jag hade heller aldrig träffat någon av dem tidigare och intervjun utfördes i 

respektive informants kyrka/församlingslokal.  

 

Sven – Präst och kyrkoherde i Svenska kyrkan. 160hp i teologisk utbildning, erhållit en 

teologie licentiatexamen. Jobbat aktivt inom kyrkan i elva år, varit aktiv samt sommarjobbat i 

kyrkan innan utbildning.   

 

Sara – Präst och enhetschef i Svenska kyrkan. Håller i gudstjänster, utbildning, arbetsledning 

och strategisk planering. Har en teologie kandidatexamen samt ett års pastoral utbildning. Har 

jobbat tolv år inom Svenska kyrkan.  

 

Peter – Assisterande pastor i Pingstkyrkan. Övergripande ansvar för församlingen och 

gudstjänster. Har gått ett år på Bibelskola, läst teologi på distans samt fortbildningskurser via 

Pingstpastorsakademin. Har växt upp i en pastorsfamilj. Varit anställd i Pingstkyrkan i fyra år 

men jobbat sammanlagt nio år som ledare.  

 

Pia – Arbetar med undervisning på en bibelskola i Indien samt internationellt missionsarbete. 

Har en 4-årig teologisk utbildning med inriktning på pastor i Sverige samt en internationell 

missionsutbildning. Jobbat inom kyrkan i tio år, men varit aktiv sedan ungdomen och är i dag 

medelålders. 
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3. Analys 

 
Utifrån informanternas svar använder jag mig vid analys av modellen på sidan 11. Jag ska 

försöka finna ett centrum för respektive människosyn. Går det att koppla till 

människosynskomponenterna, vilka ställningstaganden är av relevans, och vilka är de 

omgivande faktorerna? Jag vill påminna läsaren om att Jeffner menar att det råder en viss 

vaghet i utformandet av en människosyn. Det beror på att antalet komponenter inte är givet 

(går ej att använda alla) samt att beroendeförhållandena dem emellan inte behöver vara 

logiska och kan variera på grund av social kontext (Jeffner 1989:39).  

         Utifrån modellen skall jag nu för varje enskild informant redovisa vilka av 

komponentsområdena som är relevanta. Finns det någon som sticker ut mer? Alltså ett 

centrum. Jag kommer även att undersöka om det finns någon logisk koppling dem emellan. 

Omgivningsantagandena jag explicit funnit är Bibeln och den kristna traditionen. Alltså 

faktorer som kan påverka eller hänvisas till informantens ställningstagande.    

 

 

3.1 Sven  

För Sven är det viktigt att döpa alla barn. Detta utrycker han med frasen, ”Jag gör allt i min 

makt för att komma upp till 100%”. Sven anser alltså att det är av stor relevans att samtliga 

barn genom dopet får en relation med Gud, detta trots att barnet muntligt ej kan uttrycka en 

tro eller en bekännelse. Om detta säger Sven ”Vi vet inte riktigt vad som händer i dopet men 

att det händer något det gör det ju bevisligen även om barnet inte kan säga Ja”. När Sven talar 

om dopets effekt på människan menar han att Guds påverkan är oavsett en personlig 

bekännelse. Då Sven talar om dopet så finner jag det generellt att han talar om barndop. Vid 

ett barndop kan inte ett personligt ställningstagande tas. Utifrån detta antagande anser jag att 

ett centrum för Svens syn på människan vid dopet är att ingen personlig tro krävs, varken vid 

dopceremonin eller för effekten av Guds påverkan på individen.   

        Utifrån komponentsområdet människans kosmiska ram hänvisar Sven till kristen 

människosyn, att vi alla är skapade till Guds avbild. Han hänvisar alltså här implicit sin 

ståndpunkt det aktuella omgivningsantagandet Bibeln och säger således att ”kristen 

människosyn utgår ju ifrån ett slags skapelsetema, att vi från början var skapade till Guds 

avbild” Ställningstagande medför att inom komponentsområdet människans kosmiska ram så 

intar Sven ståndpunkten skapelseteorin, alltså att vi är skapade till Guds avbild. Han menar 

fortsättningsvis att vid dopet ger Gud barnet den heliga anden som gåva. En gåva som är tänkt 
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att vara med barnet livet ut. Som en logisk följd på skapelseteorin anser Sven att människan 

existerar i en värld bestående av tre världar; kropp, själ och ande. Vilket ger honom 

ställningstagandet trialistisk teori inom komponentsområdet människans ontologiska status.  

          Vidare menar Sven att vid dop skriver Gud upp våra namn i livets bok.  

             ”Att Gud känner oss vid namn är liksom ett starkt och stort tema genom hela Bibeln. 

              Man blir tilltalad vid namnet och det har något med vår identitet till Gud att göra. Så 

det skadar inte att döpa sig”. 

 Sven menar att människan via dopet blir av Gud sedd, den blir utvald och som Sven säger 

”punktmarkerad av Gud”. Han menar även att dopet medför att barnet både döps in i 

församlingen och även in i den världsliga kyrkan, alltså in i gemenskapen. Ett perspektivval 

som kan ses utifrån att människan vid dopet är unik, uppskriven i Guds bok och av Gud 

utvald.  

         Sven värdesätter alltså människan högt. Gud punktmarkerar det döpta barnet och ger det 

den heliga anden i gåva. Svens grundinställning till andra människor grundar sig i det bibliska 

budskapet, behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Den kristna människosynen och 

det ovannämnda perspektivvalet hänger alltså samman och utgör för Sven en inställning 

angående människan vid dopet.     

          Sven talar även mycket om dopet som en del i traditionen. Här hänvisar han återigen till 

Bibeln men även till det andra omgivningsantagandet den kristna traditionen. Dopet grundar 

sig på Jesus dopbefallning och tankarna kring kristen mission. Då det gäller den kristna 

missionen så klargjorde Sven tidigt vikten av att döpa alla barn, att göra dem till lärjungar. Då 

det gäller den kristna traditionen så menar Sven att dopet för samman två familjer. Tradition 

menar han är för människan viktigt och sedesbärande. Så utifrån komponentsområdet 

kunskapssyn så finner jag att Sven i dopfrågan intar ett essentiellt förhållningssätt. Dopet 

spelar för honom en betydande roll i den kristna traditionen.
7
  

         Sven menar på att människan vid dopceremonin ofta vill ha tradition och högtidlighet 

för att sedan under dopkaffet mer spontant få uttrycka sig. Utifrån komponentsområdet 

mänskligt handlade är Sven inte entydig utan menar att människan både jobbar utifrån 

uppsatta mål och genom spontanitet. Han poängterar vikten av detta och menar att,  

”livet i sig är ju ganska allvarligt, förr eller senare. Som dopbarn kommer man dit 

förr eller senare, men då är man rustad för dom svängningarna då, så som livet 

ibland kan vara....så det skadar inte att döpa”. 

                                                           
7
 Utifrån denna analys har jag nu utökat komponentsområdet kunskapssyn, med ytterligare en komponentsdel, 

essentiellt synsätt.  Ett faktum som Jeffner menar är möjligt. (Jeffner 1989:35) 
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 Vidare menar Sven att människan har en fri vilja, en vilja i att neka eller ta emot. ”Jag tror att 

Gud har en plan för oss, en personlig plan men att människan via den fria viljan på olika sätt 

kan välja att förvalta den eller inte”. Människan har alltså enligt Sven en viljefrihet. 

            Sammanfattande tolkning av Svens människosyn vid dopet - Jag tolkar det som att 

Sven anser att dopet är viktigt, det är barnets första möte med Gud, Gud ser och 

punktmarkerar barnet, barnet blir satt i en större gemenskap, en gemenskap som rustar barnet 

för senare prövningar i livet. Gud döper av nåd. Via den fria viljan kan människan välja att 

förvalta dopets gåva eller inte.  

             

Svens människosynskomponenter 

 

 

 

 

 

 

3.2 Sara 

Då Sara likt Sven representerar Svenska kyrkan, och där barndop är vanligt förekommande 

anser jag att även hon faller under ståndpunkten ingen personlig tro krävs för Guds påverkan 

på individen via dopet. Detta ser jag som centrum för hennes människosyn i förhållande till 

dopet. Om detta säger Sara att: 

”Vi menar ju inte att man döps för att man tror, inte ett bekännelsedop på så 

sätt utan dopet handlar mer om en bekräftelse. Du behöver inte ha tagit 

ställning till Gud eller kristendomen för att döpas”  

Sara menar att Gud inte gör skillnad på människor vare sig de är döpta eller inte. Hon menar 

att dopet kan vara betydelsefullt för individen, men inte för Gud. ”Det finns ingen indelning i 

himmel och helvete utifrån om man är döpt eller inte”. Dopet är alltså för Sara främst en 

bekräftelsehandling för människan. Hon jämför symboliken i dopet med vigselringarna, en 

symbol för något man vill minnas och komma ihåg.  

         Detta i kombination med tankarna om människans fria val samt vikten av att inte döma 

en enskild människas beslut (om t.ex. att döpas eller inte) ger henne ett perspektivval som 

främst handlar om att se människan som en del av sin personliga kontext. Hon säger bland 

Ingen personlig tro krävs 

Viljefrihet Skapelseteorin 

Trialistisk syn på världen 

Uppsatta mål  

Spontanitet 

Barnet unikt, punktmarkeras av Gud via dopet 
och placeras i en större gemenskap. 

Essentiell syn på kunskap om tradition 

Behandla andra så som du själv vill bli behandlad 
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annat att, ”det går absolut inte att sätta några rätt eller fel, moraliska överväganden när det 

gäller människors livsval. Det finns en historia bakom varje val och varje människa”.  

          När det gäller det personliga ställningstagandet som dopet kan innebära menar Sara att 

det främst handlar om ett medlemskap i kyrkan eller inte. Det personliga ställningstagandet 

inför Gud har alltså via dopet ingen avgörande effekt. Hon exemplifierar faran med att döpa 

en flykting som vid en utvisning riskerar dödstraff på grund av det kristna dopet. I dennes val 

av att döpas eller inte föreligger alltså ett personligt kontextuellt förhållande att betänka. 

Utifrån detta resonemang finner jag att Sara i sin syn på kunskap representerar en 

kunskapsrelativism där den aktuella kunskapen utifrån sociala betingelser görs gällande.  

         Vidare menar Sara att människan är unik, hon hänvisar till omgivningsantagandet 

Bibeln och menar att människan är en del av skapelsen och därmed Guds avbild. Alla 

människor har något gudomligt inom sig och dopet är enligt Sara en bekräftelse på kärleken 

mellan människa och Gud, ett tecken på att människa och Gud hör ihop. Tankarna kring 

skapelseteorin tillsammans med att hon anser att människan är kropp, själ och ande ger henne 

människosynen att vi inom komponentsområdet människans kosmiska ram är en del av 

skapelseteorin och med en trialistisk ontologisk status. Hennes grundinställning till 

människan menar hon kan uttryckas via frasen ”Du vet väl om att du är värdefull, att du är 

viktig här och nu, för din egen skull, för ingen annan är som du”.  

      Sammanfattande tolkning av Saras människosyn vid dopet - Jag tolkar Sara som att 

hon finner dopet viktigt men då främst för individen och inte för Gud. Dophandlingen kan för 

människan inte ses som något avgörande utan är främst en symbolisk handling. Människans 

val är beroende och historiskt grundade. Det går inte att döma någon som väljer att inte döpa 

sig. Gud gör ingen skillnad på människan oavsett. 

 

       

 

Saras människosynskomponenter      

   

 

 

 

 

Ingen personlig tro krävs 

Viljefrihet 

Människans beslut är kontextuella,  
Ingen annan kan avgöra rätt och fel. 

Kunskapsrelativism  

Människan är värdefull 

Skapelseteorin 

Trialistisk syn på världen 
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3.3 Peter  

Peter menar att hans tro och teologi bygger på de bibliska skrifterna och att dessa väger tyngre 

än traditionen. Utifrån resonemanget anser jag att omgivningsantagandet den kristna 

traditionen i detta fall inte är aktuellt och applicerbart.   

    ”Vi kopplar dopet mycket till frälsningen, att det är en av beståndsdelarna i frälsningen 

tillsammans med tron. Att tro och dop leder till frälsning.” Peter menar alltså att dopet och 

frälsningen hör ihop, han hänvisar detta påstående till omgivningsantagandet Bibeln och 

menar att det i skriften står att både tro och dop är nödvändiga för att uppnå frälsning. I och 

med att Peter vid dop betonar vikten av en personlig tro, så intar han ståndpunkten, en 

personlig tro krävs, inom komponentsområdet om vad som vid dopet fordras. Om ett centrum 

för Peters människosyn vid dopet ska framställas, så finner jag just dessa åsikter som de mest 

relevanta. Den personliga tron tillsammans med vilja om att följa Jesus. Den personliga tron 

är enligt Peter avgörande och han skulle inte döpa en människa som inte ger uttryck för en 

genuin tro.       

         Förutom att människan vid dopet uppnår möjligheten till frälsning menar Peter att via 

dopet så döps man in i Kristi kropp vilket är en liknelse/synonymt med församlingen. Dopet 

ger alltså individen ett medlemskap i församlingen. Om detta säger Peter:  

            ”Man döps in i församlingen och blir en del av Kristi kropp alltså man bli en lem som 

tillsammans med andra kristna kan fungera. Och därför betonar vi också 

församlingsgemenskapen som en del av det kristna livet. Vi klarar oss inte själva, det är 

ungefär som att hugga av ett lillfinger och sedan låta det fungera själv”. 

Utifrån teorin anser jag att det är ett perspektivval som Peter relaterar till, han kan styrka sina 

påståenden utifrån Bibeln men han ser också att människan via dopet sätts in i ett större 

sammanhang, nämligen församlingen. Människan blir genom dopet inte bara medlem i 

församlingen, man placeras i ett större sammanhang som för individen kan vara funktionellt 

avgörande.  

          Utifrån Peters resonemang anser jag alltså att han finner församlingsgemenskapen som 

mycket viktig, han anser också att alla människor är värda respekt, att ingen är född ond och 

alla har rätt till upprättelse. Peter menar fortsättningsvis att vi är skapade till Guds avbild och 

att alla har något gudomligt inom sig, men att Bibeln också lär om det syndiga som 

människan har inom sig. 

 ”Vi tror att alla människor har syndat, alltså missat målet. Men det som är 

betydande då i detta fall är att om man är döpt så har syndens kropp förlorat 

sin makt, den har inte ett inflytande….utan den personen är liksom friköpt 

ifrån den påverkan” .  
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Peter poängterar dock att bara för att man är döpt så behöver man inte sluta kämpa, så är det 

inte, men dopet har en kraft som påverkan människan. Man blir pånyttfödd. Peter säger att 

”den gamla människan alltså synden i människan begravs, det gamla livet som har burit på en 

massa saker som stått mellan oss och Gud begravs och lämnas i dopgraven och upp kommer 

en ny skapelse”. Peter vill dock uttryckligen meddela att han inte tror att ett odöpt barn 

kommer till helvetet, han säger att Gud lyfter barnen och menar att himmelen tillhör dem. Det 

är först när barnet uppnått en medveten mognad som ett dop kan ske, där en personlig tro och 

en vilja att följa Gud finns. Vilket åldersmässigt kan variera. Peter menar att dopet kan få 

människan att bli mer lik Gud och på så sätt återspegla hans kärlek och det kristna livet. Hans 

inställning till andra handlar om respekt och vördnad. Han menar att vi är en del av Guds 

skapelse, dopet sker i faders, sonens och den heliga anden namn, och att människan består av 

kropp, själ och ande, alltså en trialistisk inställning.  

          Peters resonemang grundar sig som ovan sagt i Bibeln. Han säger ”jag kan inte säga Ja 

till något jag inte kan finna stöd för i Bibeln” t.ex. spädbarnsdop. Han betonar även att 

församlingen varken genomför vuxendop eller barndop utan troendedop. Alltså dop där 

människan själv har valt att följa Jesus. Eftersom Bibeln är en statisk skrift, så 

kontextualiserar inte Peter sin dopsyn utifrån sociala förhållanden utan då främst utifrån en 

biblisk tolkning. Dopsynen bygger på en rationalitetstro men visar samtidigt att människan 

har ett val, en fri vilja att välja att följa Jesus eller inte.   

         

 

 

Sammanfattande tolkning av Peters människosyn vid dopet – Frälsningen och tron är 

viktig för människan, dopet är en del av frälsningen, således är det viktigt för människan att 

bli döpt.  Människan blir genom dopet pånyttfödd, syndens makt tappar verkan och 

människan kan bli mer lik Guds avbild. Dopet placerar människan i en större gemenskap, en 

församlingsgemenskap som utgör en viktig del av det kristna livet.   

 

Peters människosynskomponenter            

 

 

 

Personlig tro krävs 

 

  

Människan via dopet sätts in i en större gemenskap, 
Kristi kropp / församlingen.  Människan blir en del av det kristna livet.    

Skapelseteorin  

Trislistik teori om människans  
ontologiska status 

Alla människor är värda respekt Kunskapen bygger på Bibeln 
Rationalitetstro 

Människan har en fri vilja 
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3.4 Pia  

För Pia är dopet en bekräftelsehandling som visar att en person tagit ställning till att vilja följa 

och tro på Gud. Hon säger: 

”…då blir dopet en bekräftelse på honom. Man visar för människor sin tro och för 

Gud sin överlåtenhet. Så dopet är ju en bekräftelsehandling på sin tro. Budskapen 

visar att man hör samman med Gud. Att människa och Gud hör ihop”.  

Pia menar att vid dopet blir man inte bara medlem i församlingen utan man döps även in i 

Kristus, man blir ett av Guds barn. Hon säger ”Det är en vacker sak, att Gud ser en som sitt 

barn, Gud tar in en i sin kropp man blir i Kristus”. Hon menar även att dopet och frälsningen 

hör ihop. Dopet ser hon som en följd på frälsningen. Pia menar att via dopet får Gud en större 

omsorg för oss, han kan hjälpa en vidare i ens tro. Men hon säger också att oavsett om en 

person är döpt eller inte så håller Gud människans värde lika högt.  

        Bekräftelsehandling, den personliga tron och att via dopet bli i Kristus är det första hon i 

vår intervju talar om, hon återkommer upprepade gånger till dessa delar och därav finner jag 

dem som viktiga delar i Pias syn på människan i dopet. Alltså som ett centrum.  

          Pia återkommer till delen om att bli i Kristus och finner det viktigt att ta ställning till att 

vilja följa Jesus, och bli mer lik Guds avbild. Hon hänvisar sin syn på dopet till den 

undervisning som ges i omgivningsantagandet Bibeln och menar således att vi är en del av 

skapelsen. Människan är skapad till Guds avbild och hon ser dopet som en väg att upprätthålla 

en relation med Gud. Men denna väg kräver val och Pia menar att människan har en fri vilja, 

och att vi själva väljer vad vi fyller våra liv med. Den fria viljan kan skapa problem om vi 

använder den på fel sätt, men i samband med dopet, frälsningen och Bibelns undervisning kan 

den hjälpa oss komma närmare Gud och således bli mer lik honom. Bibeln har enligt Pia 

moraliska riktlinjer att följa. Om detta säger Pia: 

”Gud har en plan för ens liv, och att genom val man gör följa den planen och den vägen 

som Gud har tänkt för en, och då kommer man må bättre i sitt liv om man lever efter 

Guds plan.” ”Men sen är det ju upp till varje människa att ta det beslutet att vända sig 

mot Gud, den har man inte automatiskt bara för att man är skapad av Gud utan den måste 

man välja själv. Gud tvingar sig inte på oss, utan vi får själva ta våra beslut. Jag skulle 

säga att den som är döpt har gjort det valet, att leva i relation med Gud…”. 

Utifrån teorin skulle man kunna tolka detta som ett perspektivval. Pia ser alltså människan 

som en del av ett större sammanhang, skapelsen, och som utifrån den fria viljan kan välja rätt 

eller fel. Dopet blir ur detta perspektiv ett viktigt val, en handling som bekräftar ett aktivt val, 

att följa Gud.  
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         Pia anser att en person som tror ska döpa sig, men att kyrkan inte kan pressa fram ett 

dop det måste vara ett personligt val. Dock menar hon att Bibeln beskiver dopet som en 

lydnadshandling. ”Gud har sagt att om man tror då ska man döpa sig”. Detta medför en 

kunskapssyn som utifrån Bibeln är statisk och ej socialt betingad. Det finns moraliska 

riktlinjer i Bibeln om hur man bör leva sitt liv, men det finns också en flexibilitet och ett fritt 

val inom denna gränsmarkering. Detta tolkar jag som att Pia anser att det fundamentala i 

Bibeln kan kontextualiseras så länge det görs inom ramen för det som i Bibeln uttrycks som 

rätt och fel. Ett ställningstagande som medför en kunskapsrelativism.  

           

 

Sammanfattande tolkning av Pias människosyn vid dopet - Jag finner att Pia anser att 

dopet är ett viktigt personligt ställningstagande. Människan kan via den fria viljan själv välja 

att följa Gud eller inte. Oavsett val så håller Gud människans värde högt, men via dopet intar 

människan en särställning vilket för individen medför en större omsorg från Gud.  

            

 

 

 

 

Pias människosynskomponenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personlig tro krävs 

 

Skapelseteorin 

  

Människans ontologiska status 
är trialistisk 

Rationalitetstro 

Kunskapsrelativism  Varje person är unik och viktig 

Människan är en del i ett större sammanhang, skapelsen.  
Hen kan via det fria valet välja att följa Guds plan,  
eller inte. 
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4. Diskussion 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka vilken människosyn som avspeglas när två präster 

från Svenska kyrkan och två pastorer från Pingstkyrkan talar om människan i dopet. Som 

framgår av resultatet förekommer både likheter och olikheter. Alla informanter anser att dopet 

är viktigt, men olikheterna avspeglar sig i att de väljer att lyfta varierande perspektiv av 

fenomenet. Individen är för dem alla viktig. Men i sina ställningstaganden sticker Sara ut och 

menar att dophandlingen inte kan ses som något avgörande för relationen med Gud, den är 

främst till som symbolisk handling för den enskilda individen. Sven, Peter och Pia betonar 

vikten av att dopet placerar människan i en större gemenskap, en församlingsgemenskap som 

för Peter och Pia är mycket viktig för det kristna livet. Sven menar istället att gemenskapen är 

en aspekt som barnet senare i livet själv kan välja att utveckla eller inte. Alltså via den fria 

viljan. En komponentsdel som alla informanter betonar. I detta fall handlar det om valet av att 

antingen bli döpt eller valet att förvalta dopets gåva (Sven, heliga anden, Sara, Guds kärlek).   

            Jag anser att informanternas svar både är lika men ändå olika. Alla värdesätter de 

människan och individen högt. Sven hänvisar till kristen människosyn, ”behandla alla så som 

du själv vill bli behandlad”. Sara hänvisar till frasen i en psalm, ”du vet du är värdefull, att du 

är viktig…”. Peter menar att alla människor är värda respekt och Pia anser att varje person är 

unik och viktig. Samtligas åsikter stödjs av de tre komponentsdelarna vördnad, respekt och 

saklig omsorg inom komponentsområdet grundinställning till människan. Jag finner att deras 

åsikter angående människans värde i dopet är homogen, olikheterna avspeglas främst i 

uttryckssätten.  

            Samtliga uttrycker även ett homogent ställningstagande till att människan är en del i 

Guds skapelse och att vi döps i faderns, sonens och den heliga andens namn. Kanske ett 

logiskt ställningstagande då skapelseteorin samt tankarna om ett trialistiskt tillstånd är allmänt 

vedertagna inom den kristna tron. Samtliga hänvisar även dopet till Bibeln. Men även här 

framkommer både likheter samt olikheter. Sven och Sara hänvisar sin doptradition till Bibeln, 

men då främst utifrån Jesus dopbefallning och tankarna kring kristen mission. Det finns dock 

en väsentlig olikhet dem emellan. Sara menar att det på grund av kontextuella situationer 

ibland inte är passande med ett kristet dop. Sven å sin sida lever efter Luthers teologi och 

utgår ifrån tron ”det skadar aldrig att döpa”.  Detta betraktelsesätt kan hänvisas till Svenska 

kyrkans historia då dopet tidigare inneburit en rösträtt och således ett fulländat 

medborgarskap (se ”Bakgrund”). Saras betraktelsesätt avspeglar enligt mig en tidsenlig 

inställning. Även Peter och Pia talar om tankarna kring mission, båda betonar och då särskilt 
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Peter att dopet och dess genomförande bör spegla de bibliska texterna. Peter hänvisar i 

intervjuresultatet om Paulus, nedsänkningen i vatten och återskapandet av en ny skapelse. 

Detta styrks även av den historiska bakgrunden som menar att rörelsens teologi eftersträvar 

ett återspeglande av de bibliska texterna (se ”Bakgrund”). Både Peter och Sven talar om dopet 

som en del av pånyttfödelsen, alltså tankarna om att dopet renar människan till ett nytt liv. 

Dessa tankar går att hänvisa till Paulus och hans tankar kring övergången från ett gammalt till 

ett nytt liv, livet förr tillskillnad från livet nu (se ”Bakgrund”).  Även Pia och Sara talar om 

det nya livet, men betonar då främst dopet som en väg för människans gemenskap med Gud 

och församling.  

          Det förekommer alltså både likheter och skillnader i informanternas svar angående vem 

människan i dopet är. Likheterna återfinns främst i den grundläggande människosynen. Den 

kristna teologin skapar både homogena men även heterogena ståndpunkter. Men det som 

främst skiljer de olika informanterna åt är just tankarna på vad som vid dopet krävs. Alltså 

kravet på en personlig tro eller ståndpunkten att ingen personlig tro krävs. Dessa uttalanden 

anser jag tydligt påvisar att det går, utifrån dem, att koppla respektive informant till respektive 

kyrka:  

Sven säger att ”vi vet inte riktigt vad som händer i dopet, men att det händer något det gör det 

ju bevisligen även om barnet inte kan svara Ja med munnen”.  

Sara anser att dopet inte är ett bekännelsedop utan ett bekräftelsedop. En bekräftelse på att 

människa och Gud hör ihop, ett tecken på Guds kärlek.  

Peter menar att tro och dop hör ihop. Han hänvisar även detta till Bibeln där det står att en tro 

och ett dop behövs för att uppnå frälsning.  

Pia säger att ser hon ser dopet som en bekräftelsehandling på sin tro på Gud, och att Gud via 

dopet får större omsorg och kan hjälpa en vidare i ens tro.  

         De ovanstående åsikterna har i samtliga fall utgjort ett centrum för samtligas syn på vem 

människan i dopet är. För även om det låter enkelt så är det så. Skillnaden mellan dessa 

präster och pastorers syn på människan genom dopet handlar främst om huruvida en person 

själv tar ställning till att vilja bli döpt eller inte. Detta personliga ställningstagande anser jag 

hänger samman med de perspektivval som respektive informant gett uttryck för. 

Perspektivvalen hänger således samman med vad det personliga ställningstagandet (att döpas 

eller inte) för människan syftar till. Bli en del i gemenskapen det kristna livet, följa Guds plan 

eller att av Gud bli sedd. 

          Den teori jag använt hoppas jag gjort materialet rättvisa. Jag har som tidigare nämnt 

lagt till ett komponentsområde och byggt ut ett annat. Jag har stundtals lyckats göra logiska 



30 
 

kopplingar komponentsdelarna emellan, men ofta handlar det om betraktelsesätt som i 

kombination med aktuellt omgivningsantagande erhåller en representation av respektive 

komponentsområde. Dessa delar kan sedan analyseras var för sig men avspeglar även en 

större helhet. Jeffner menar ju att det inte alltid föreligger ett logiskt samband 

komponentsdelarna emellan, man måste inte tycka de ena för att anta det andra. Jag finner 

Jeffners teori som mycket användbar. Han säger ju själv att de olika komponentsdelarna är 

jämförbara med byggstenar för utformandet av en människosyn. Alltså borde jag som 

forskare kunna plocka de byggstenar som jag i min undersökning finner som adekvata. Dessa 

kan sedan likt byggstenar plockas bort, placeras om, tillfogas och laboreras med, allt beroende 

på undersökningens syfte. Istället för en svaghet som ser jag det nog som en styrka som ger en 

dynamik åt det undersökta fenomenet. Det som jag utifrån teorin i förhållande till min 

undersökning funnit som det viktigaste har varit att motivera hur och på vilket sätt de olika 

komponentsdelarna samt omgivningsantaganden används.             

           Då jag om endast ett halvår är examinerad lärare hoppas jag att i framtiden erhålla 

tillfälle att använda mig av Jeffners teori. Jag gillar tanken kring byggstenarna och att inte på 

förhand utge en färdig människosyn. Jag gillar även tanken på att med elever kunna utgå ifrån 

dessa teorietiska tankar. Laborera med sin egen, undersöka andras och därifrån lära sig mer 

om människan. I detta fall mer om människan vid dopet.  

           

Kort sammanfattning om den avspeglande synen på människan i dopet. 

 Det framkommer både likheter och skillnader angående vem människan i dopet är. Den 

grundläggande inställningen till människans värde kan tolkas som likvärdiga. Olikheterna 

grundar sig främst på åsikterna angående den personliga trons medverkan eller inte samt 

människans status efter dophandlingen. För Sara gör Gud ingen skillnad, för Sven blir barnet 

via dopet punktmarkerat av Gud och rustat för framtiden, för Pia handlar det om en 

bekräftelse om att vilja följa Gud och den kristna gemenskapen och för Peter är dopet för 

människan nödgat för att uppnå frälsning. 
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Förkortningar som används i matriserna är:  SK = Svenska kyrkan, Fr = Från, Dopinfo = Dopinformation, Ngt = Något, NT = Nya testamentet 

Bilaga 1 - Matris, Sven    

Förmedling av dopets budskap  Dopet i din kyrka  Människan i din kyrka 

Dopet är traditionsbundet.   Mkt viktigt och gärna som en del i gudstjänst. Kyrkan erbjuder tradition, men ger även utrymme för  

       spontanitet och då i form av mänskliga uttryck. 

Dopet är ett av kyrkans sakrament.  Barnet döps både in i församlingen, SK, och     

    den världsliga kyrkan. Alltså in i gemenskapen.  Dopet rustar människan för framtida utmaningar.  

Dopet har ett stort symbolvärde i sig,  

kyrkan vill vara med från vagga till grav.  Gör allt för att döpa alla barn, 100%. Människan är skapad till Guds avbild, alltså utifrån ett  

       skapelsetema. 

Dopet renar oss från ngt gammalt till   Nyblivna föräldrar får dopinfo   

ngt nyare. Ett nytt liv.   hemskickat.   Skapelsen var från början god, men har blivit naggad

       i kanterna. Människan har ett ansvar att svara när Gud kallar 

Dopet på djupet handlar om ngt som pekar  Dopet grundar sig i bibliska skäl. 

mot framiden och det eviga hoppet. Detta     Kristen människosyn, alla människor är unika. Behandla  

oavsett hur mörkt det blir.    Duvan som sänker sig ner vid dopet andra så som du själv vill bli behandlad. Bibliskt budskap. 

    av Jesus, rösten som säger, Du är min Uppskattad doppsalm, Du vet väl om att du är värdefull. 

Genom barndop möts två familjer.  Son, du är den utvalde. Dopet blir då 

    En utnämning och tillhörighetsrit.  Gud har en personlig plan för oss alla, var inte rädd för Gud 

Dopet medför stor symbolik. Vit lång klänning.     ge honom chansen att verka i ditt liv, genom dopet. 

Att växa i och med dopet, renhetens färg.   

Jesus dopbefallning, missionstanken Gud har utrustat människan med en fri vilja. 

Genom dopet tvättas du ren fr början   Gå ut och gör folket till lärjungar. 

(fr arvsynden).       Gud känner oss vid namn, står uppskrivet i livets bok.  

    Dopet inget skådespel, Gud är med 

    här och nu.   Odöpta barn kommer inte till ett varmare ställe. 

Dopet är en gåva fr Gud, som genom den heliga 

anden är med barnet genom hela livet.  Dop av vuxna erbjuds dopundervisning. Synen på människan är statisk men samhället kan medföra 

    Dopet blir då en väg in i kyrkan.  blaséartad syn gentemot människans värde. 

 Dopet är en motsats  

Det skadar inte att döpa, som Luther sa. Detta     till ondskan i världen. 

även om den döpta inte kan bekänna sin tro.   

Inga formella krav vid dop. 

 

Döper av nåd med vatten och ande.  Bevisligen händer det något i dopet, detta trots att den döpta ej kan bekänna sin tro med munnen. 
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Bilaga 2 – Matris, Sara 

 

Förmedling av dopets budskap  Dopet i din kyrka  Människan i din kyrka 

Dopet, ett tecken på att människa och  Missionsbefallning från NT.  En del av ett sammanhang, en del av skapelsen 

Gud hör ihop. En samhörighet mellan      skapad av Gud. 

människa och Gud.   Dopet ger ett synligt tecken på att  

    Gud lovar att finnas med, likt ett  Symboler är viktiga för människan. 

Dopet ger ett medlemskap i Svenska  vänskapsband.  

kyrkan.       En frihet i att uttrycka sig spontant men samtidigt uppskattas 

    Dopet ska ge en positiv känsla av  tradition och riter. 

Dopet handlar inte om en bekännelse,   samhörighet både med Gud och med kyrkan. 

utan en bekräftelse. Behöver ej vara den personliga    Människan är kropp, själ och ande. 

tron som är motiv till dop, utan    Att vara döpt innebär ej att vara färdig med  

Guds vilja att vara oss nära.    sin tro.    Människans värde, värdighet och betydelse är viktigt vid   

       synen på människan. 

    Det personliga ställningstagandet (vid barndop)   

    Handlar ofta om att vara medlem i kyrkan eller Varje människa är unik, skapad till Guds avbild och har ngt 

Dopet kan vara en viktig bekräftelse för den   inte.    av Gud inom sig. 

enskilda människan.  

En symbolisk innebörd.      Frasen i psalmen, Du vet väl om att du är värdefull, att du är  

       viktig här och nu, för din egen skull, för ingen annan är som  

Gud gör inte skillnad på en döpt och ej      du. = människosynen i ett nötskal.  

döpt person. Dopet ej så viktigt för Gud.      

Viktigt med en tolerans inför andra människors beslut.  

 

Vid dopet, vill ej betona återfödelse och arvsynd     Beslut kan grunda sig på olika moraliska aspekter, kontexten 

utan hellre kärlek och gemenskap med Gud.     kan vara beslutsavgörande.   

       

Människan har fria val, men ingen annan kan avgöra vad 

som för den är rätt eller fel.  

Finns en historia bakom alla val (sjukdom, sociala 

förhållanden, samhälleliga normer).  
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Bilaga 3 – Matris, Peter 

Förmedling av dopets budskap  Dopet i din kyrka  Människan i din kyrka 

Dopet och frälsningen hör ihop. Dop och tro  Dopet sker genom nedsänkning  Döper endast utifrån ett personligt ställningstagande 

leder till frälsning. Jesus säger, den som tror och  Paulus menar att dopet = begravning och den egna tron. Och med Jesu dopbefallning.  

blir döpt skall bli frälst.    uppståndelse. Det gamla blir kvar och  

    upp kommer en ny skapelse.   Människan blir frälst utav nåd, och inte av gärningar, men  

Saknas tron, kanske ingen frälsning.     den egen tron är också viktig.  

Saknas dop, kanske ingen frälsning.   Dopet ger tillfälle att visa både Gud och   

Både sakerna måste finnas med för frälsning.   sin familj och församlingen sin bekännelse.  En person som kämpar med missbruk måste vilja och tro att  

Bibeln säger det.       det går att ta sig ur det onda. Annars inget dop. 

     

Vid dop, döps man i Kristi kropp (församlingen)     Människan är skapad till Guds avbild och alla har ngt 

Dopet = medlemsgrundande.   Läran/dopet bygger på Bibelns skrifter gudomligt inom sig.  

    Svårt att finna stöd för ngt som ej går 

Församlingsgemenskapen är viktig.   att finna i Bibeln. Tradition ej lika viktigt.  Bibeln lär att synden och syndafallet gör att alla människor  

       syndar. Men det finns också upprättelse för alla.   

Dopet är en bekännelse, ett ställningstagande  Missionstanken är viktig, ge människan  

om att följa Jesus.    chansen att bli frälst och få en relation med Den goda viljan är viktig för att lyckas i livet. 

    Jesus.    Med den goda viljan finns det alltid en väg framåt.  

Genom dopet delar vi Jesus död och  

uppståndelse. Vi blir födda på nytt.   Viktigt att som Jesus säger, lära människan om Alla människor är värda respekt. Alla är skapade till ngt  

Pånyttfödelsen.     dopet, tron och bibelns texter. Undervisa.   vackert, ngt gott. Ingen är skapad till ondska.  

 

Dopbassängen en central plats i kyrkan = Alla har syndat (missat målet) men alla kan uppnå frälsning.  

Dopet har en kraft, det händer något i dopet   dopet en central plats i tron. 

som påverkar människan.    

       Vid dopet förlorar syndens kropp sin makt, en döpt person  

    Dopet sker i faderns, sonens och den heliga kan synda, men via tron på Jesus så ”rinner” den av och man 

    andens namn.    kan ändock uppnå frälsning.  

         

Personlig omvändelse, ej kollektiv.  Jesus lyfter barnen, himmelriket tillhör dem. Barn som dör = 

till himmelen. Barn medvetna om sina handlingar. Olika när 

mognaden om rätt och fel uppnås, samt behovet av Gud. 

Dop kan ske när man är ansvarig och medveten om sina val. 

Ondska = onda krafter, djävulen.  
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Bilaga 4 – Matris, Pia 

Förmedling av dopets budskap  Dopet i din kyrka  Människan i din kyrka 

Dopet är en bekräftelse på tron på Gud.   Dopet sker utifrån de bibliska skrifternas Alla oavsett barn/troendedop är välkomna att delta 

    lära.   i kyrkans verksamheter. Dock måste man vara döpt för 

Dopet blir då en bekräftelsehandling.     att vara medlem. Måste bekänna sin tro.  

Som visar att människa och Gud hör ihop.  Dopet är viktigt i kyrkan. Sker ofta  

    undervisning om dopet utifrån bibeln.  Oavsett döpt el ej, Gud håller människans värde högt. 

Viktigt att fånga in och lära människan. 

.        Dop sker endast utifrån en personlig tro, ej för att 

Dopet gör att man blir en i Guds familj,      ng annan vill det (grupptryck, kul grej).  

Guds barn. Man blir i Kristus.      

       Gud har en plan för ens liv, vi mår bäst om vi lever efter  

Dopet hänger samman med frälsningen.      Guds plan. Moraliska riktlinjer i bibeln hjälper oss i hur  

       vi skall leva och handla. 

Om du tror och blir döpt så ska du vara frälst. 

Dopet är en följd på den personliga tron.     Genom bön och bibelläsning hjälper Gud i rätt riktning.  

 

Dopet är medlemsgrundande. Ett troendedop är      Människan skapad av Gud varje människa är unik och viktig  

nödgat.        Ett avtryck av Gud finns i varje människa.  

 

Gud får genom dopet en större omsorg för oss.     Det finns ngt brustet och trasigt inom alla människor.   

Paulus sa, att det jag vill göra det gör jag inte och 

       det jag inte ska göra det gör jag.   

       Det ”krokiga” inom oss kanske är arvsynden.    

 

       Dop sker när barnet uppnått mental medvetenhet och kan 

       förstå att det behöver Gud och vill följa Jesus.  

 

       Människan har fria val och väljer själv vad vi fyller våra  

liv med. Ställningstaganden. Guds kärlek, och bli Guds 

avbild eller det destruktiva och onda. 
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Bilaga 5 - Intervjuguide 

Del 1 ”uppvärmningen”  

 Namn 

 Vad innebär din nuvarande befattning?  

 Har du någon utbildning? 

 Hur många år har du jobbat aktivt inom kyrkan? 

 

Del 2 ”förmedlare av kyrkans tankar angående dopet”  

 Som präst/pastor förväntas du vara en förmedlare av din kyrkas tro. Vad 

tycker du att dopet vill säga/förmedla om människan/barnet? Har dopet 

några budskap om människan? 

 Är det några tankar/budskap som är speciellt i just xx-kyrkan?  

 Hur har dessa tankar uppstått? (din utbildning, historiska, moraliska 

aspekter)  

Del 3 ”dopet i din kyrka”  

 Hur viktigt är dopet i din kyrka?  

 Din kyrkas doptradition.   

 Vad grundar sig den på? Är det tillexempel…... 

historiskt…..teologiskt…..synen på verkligheten….synen på 

kunskap…..synen på människan…. 

 Vid dop, förekommer det krav eller förväntningar på den som skall döpas?  

I så fall, på vilket sätt? 

Del 4 ”människan i din kyrka” 

 Hur uttrycker sig människor i din kyrka- spontant eller via uppsatta mål?  

 Vad är en människosyn? Vad innebär begreppet för dig?    

 Vad är skillnaden på en döpt och en icke-döpt person? 

 Om vi utgår från dopet i din kyrka. Anser du då att det i din kyrka finns en 

given människosyn? I så fall på vilket sätt, är den statisk eller föränderlig?  

 Händer det att du på grund av omgivningen/något du upplevt ändrar eller 

blir osäker på din människosyn? Motivera



 

 

 


