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Abstract  

Lewi Pethrus and Ulf Ekman were two of the most well know religious charismatic leaders 

during the 20th century in Sweden. Lewi Pethrus as the unofficial leader of the Swedish 

Pentecostal movement (Pingströrelsen) and Ulf Ekman as the leader and founder of the Word 

of Life (Livets Ord).  

In the search for comparative studies between Pethrus and Ekman I didn’t find much studies 

done, therefore I see this as an attempt to contribute to fill up the knowledge gap.  

Both Pethrus and Ekman were successful in their charismatic leadership. The main question is 

if their success was built on the same components to create a charismatic unity in their 

leadership? The purpose with this study is to examine the similarities and differences in 

Pethrus and Ekman’s religious charismatic leadership, and to increase knowledge in 

comparative studies between Pethrus and Ekman for future studies on this subject.   

The main reasons to choosing Pethrus and Ekman is that both were/are well known public 

figures in Sweden outside their movements and that their charismatic leadership happened on 

different sides of the 20th century. Pethrus in the beginning of the century, Ekman in the end 

of the century. Both Pethrus and Ekman’s leadership was built on a strong inner vocation 

from God to be leaders. Both entrepreneurs built strong institutions, even though the vocation 

to preach the Word of God was the primary.    

The method to answer the purpose for this study is based on a double case-study methodology 

and infrastructure-sociologist Douglas F. Barnes four suggestions to analyse religious 

charismatic leadership, written in his article Charisma and Religious Leadership: An 

Historical Analysis (1978). 

The main purpose of the study was achieved: the similarities and differences between Lewi 

Pethrus-and Ulf Ekman’s religious charismatic leadership was presented, which resulted in 

more knowledge in comparative studies between Pethrus-and Ekman's religious charismatic 

leadership. 
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1. Inledning 
 

I mitt barndomshem fanns det mycket böcker av alla dess slag i de överfyllda bokhyllorna. 

Jag blev under årens lopp bekant med böckernas bokryggar, men jag fann ingen lockelse i att 

läsa dem. Åren gick och de flesta böckerna förblev av mig olästa. För ett antal år sedan 

började dock ett intresse uppkomma hos mig av personer som satt djupa avtryck i både det 

svenska samhället- och kristenheten. Då upptäckte jag vilka stora personligheter Lewi Pethrus 

och Ulf Ekman var/är. Lewi Pethrus-och Ulf Ekmans böcker, som av mig stått orörda under 

alla dessa år, började då läsas. Jag läste litteratur både av- och om Lewi Pethrus och Ulf 

Ekman, men jag fick aldrig den djupare förståelsen för hur de var som ledare.   

I denna uppsats har jag fått möjligheten att göra en jämförande studie av två karismatiska 

ledare från olika tidsperioder och se deras likheter-och olikheter. Det kändes lockande att 

fördjupa sig i två kristna ledargestalter som vågade trotsa rådande normer och traditioner, och 

genom att hålla fast vid sin vision (sitt kall) lyckades bli framgångsrika ledare.  

Genom denna uppsats vill jag väcka ett intresse hos läsaren till Lewi Pethrus (Pingströrelsen) 

och Ulf Ekman (Livets Ord), och på vilket sätt de format och påverkat det svenska samhället. 

Min förhoppning är att denna uppsats kan vara en ingång till vidare studier i ämnet för min 

egen del, samt att det kan vara ett bidrag till att öka kunskapen i jämförande studier mellan 

Lewi Pethrus och Ulf Ekman.  

 

2. Disposition av uppsats 
 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt om religiöst karismatiskt ledarskap. Valet att presentera 

avsnittet om religiöst karismatiskt ledarskap så tidigt i uppsatsen har gjorts utifrån att de 

efterföljande avsnitten behöver detta avsnitt som grund att stå på för att bli begripliga. Efter 

det inledande avsnittet om religiöst karismatiskt ledarskap kommer ett metodavsnitt där syfte 

och frågeställningar, val av metod, arbetets struktur, kvantitativ eller kvalitativ metod, 

datainsamling/källor, studiens mål, potentiella problem med fallstudier som är viktiga att ta 

hänsyn till, och avgränsningar finns med som punkter. Detta följs av ett avsnitt där 

presentation av tidigare forskning, relaterad till ämnet för studien, beskrivs. Innan 

analysavsnitten tar sin början presenteras källor och källkritik i urval. Avsnitt sju och åtta 

innehåller analysavsnitten om Lewi Pethrus (Pingströrelsen) och Ulf Ekman (Livets Ord). 
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Båda avsnitten föregås av bakgrundstext. I avsnitt nio presenteras resultat av studien, följt av 

slutsatser och slutligen referenser.  

3. Religiöst karismatiskt ledarskap  

Vad religiöst karismatiskt ledarskap är behöver större förklaringsutrymme än vad som finns 

utrymme till i denna uppsats. Därav har avgränsningar blivit nödvändiga. Fokus i detta avsnitt 

om karismatiska ledarskapet kommer därför fokuseras på den tyske sociologen Max Webers 

(1864–1920) teorier om det karismatiska ledarskapet. Anledningen till denna prioritering är 

att uppsatsen har sin grund i Webers teorier.  

Liksom denna studie delvis bygger på Webers teorier, så har också flertalet av den forskning 

jag använt mig av också använts sig av Weber. För att nämna några exempel kan vi finna 

Webers teorier använda/resonerade kring i Joel Halldorfs vetenskapliga biografi Biskop Lewi 

Pethrus: biografi över ett ledarskap - religion och mångfald i det svenska folkhemmet (2017), 

Carl-Eriks Sahlbergs avhandling Pingströrelsen och tidningen Dagen – från sekt till kristet 

samhälle 1907–1963 (2009 [1977]) och Carl-Gustav Carlssons Människan, samhället och 

Gud. Grunddrag i Lewi Pethrus kristendomsuppfattning (2013 [1990]).  

I sin förklaring av det karismatiska ledarskapet så menar Weber, i stora drag, att den 

legitimerade karismatiske ledaren anses, av sina följare/anhängare, besitta 

övermänskliga/övernaturliga förmågor/gåvor (ledaren kan till exempel av sina följare anses ha 

direkt-länk till Gud). Den karismatiska ledaren kan av sina följare ses ”välsignad” med 

gudabenådade förmågor utöver det vanliga. De övernaturliga/gudabenådade egenskaperna 

benämns som karisma. Ett karismatiskt ledarskap blir legitimerat genom att anhängarna till 

ledaren anser att ledaren innehar egenskapen karisma (övermänskliga/övernaturliga 

förmågor/gåvor). Den karismatiske ledaren kan då anta proportionerna likt en profet som ska 

hjälpa/rädda/frälsa gruppen (sina anhängare). 1 

Det karismatiska ledarskapet är skört, då det hela tiden är beroende av anhängarnas 

bekräftande av dess legitimitet. När följarna börjar ifrågasätta den karismatiska gåvan hos 

ledaren kan hela ledarskapet kollapsa. Ledaren kan känna sig övergiven av Gud, och följarna 

kan då uppfatta att ledaren förlorat sin karisma. Kraften och gåvan har lämnat ledaren. När väl 

en karismatisk ledare ser ut att ha förlorat sin gåva, enligt sina följare, är ledarskapet över. Det 

                                                           
1 Weber 2013:241-242 [1922]  
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är följarna som legitimerar det karismatiska ledarskapet och håller det levande. Utan deras 

stöd existerar inget karismatiskt ledarskap. I de flesta rörelser som leds av karismatiska ledare 

så sätter anhängarna sitt hopp till den karismatiske ledaren av fri vilja, men bakomliggande 

orsaker till detta kan ha sin grund i en hopplöshet som den karismatiske ledaren tros kunna 

lösa. 2    

De karismatiska ledarna kan kliva fram (uppstå) i kristider eller när något behöver förändras 

eller byggas upp.3 Weber menar att detta gäller bland annat i religiösa sammanhang, men 

även i andra sammanhang som till exempel politiska. Den karismatiske ledaren kan i vissa fall 

kanske inte vara den som är bäst lämpad för ledarskap ur ett vanligt ledarskapsperspektiv där 

man går mer efter akademiska-eller jobberfarenhetsmässiga meriter. Detta kan dock 

åsidosättas i det karismatiska ledarskapet. Det som kännetecknar det karismatiska ledarskapet 

är istället att den karismatiska ledaren besitter en speciell förmåga. Weber beskriver att det 

karismatiska ledarskapet inte fungerar på samma sätt som vi anser vanligt ledarskap göra. Det 

följer inga naturliga ramverk som till exempel karriärsavancemang eller att ledarskapet ska 

passas in i en modell i förhållande till en organisation.4  

Det karismatiska ledarskapet är flexibelt/formbart och så kan också dess rörelse vara. I vissa 

fall kan det karismatiska ledarskapet gå utanför det ekonomiska, det vill säga att de 

ekonomiska vinningarna inte är det viktigaste. Det ekonomiska kommer in senare i bilden. 

Det ekonomiska tenderar att lösa sig genom att den egna följarskaran donerar pengar, donerar 

saker som kan behövas för verksamheten och ställer upp med volontärtjänster. I vissa fall går 

det att se det karismatiska ledarskapet som en anti-ekonomisk kraft som inte följer några 

strukturer. Karismatiskt ledarskap behöver dock inte heller vara frikopplat från ekonomiska 

drivkrafter.5  

Det karismatiska ledarskapet bryter många naturliga aspekter kring vad man anser traditionellt 

ledarskap vara. Ledaren kan därför skapa helt egna idéer kring vad som behöver göras, även 

om det kanske inte provats förut. Det finns tro på att skapa något helt nytt.6 Karismans styrka 

bygger i tron på att skapa det revolutionära. De karismatiska ledarna lyfts fram som hjältar 

som ska frälsa skarorna.7  

                                                           
2 Weber 2013:242 [1922] 
3 Weber 2013:1111-1112 [1922] 
4 Weber 2013:1112 [1922] 
5 Weber 2013:1113 [1922] 
6 Weber 2013:1115 [1922] 
7 Weber 2013:1116 [1922] 
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Det traditionella ledarskapet är ofta traditionsbundet även på det ekonomiska planet. Det 

karismatiska ledarskapet är inte emot ekonomisk struktur eller framgång, men i den 

ekonomiska biten i ledarskapet kan det strukturella i ett karismatiskt ledarskap behöva 

motiveras mindre eller inget alls. I vissa fall kan anhängarna i sin starka tilltro till ledaren 

förhållandevis lättvindigt sponsra med pengar, utan att direkt veta vad pengarna går till eller 

hur ledaren ska ro sina planer i hamn. Man litar helt enkelt fullt ut på sin ledare.8  

Douglas F. Barnes lyfter i artikeln Charisma and Religious Leadership: An Historical 

Analysis (1978) att Webers analyser kan omvärderas. I artikeln diskuteras problematiken att 

det inte går att ”ringa in” en urtyp på hur en karismatisk ledare ska vara. Det viktigaste för den 

karismatiske ledaren är att dennes ledarstil passar gruppen (anhängarna/följarna) som ska 

”attraheras”. Den karismatiske ledaren kan ha en nedtonad-och lugn utstrålning eller en 

energisk-och pådrivande utstrålning, men även olika karismatiska utstrålningar i spannet där 

emellan. Att en typ av retorik och budskap passar en grupp, betyder inte att en annan grupp 

attraheras av den. I artikeln lyfts även fram att i de situationer karismatiskt ledarskap har bra 

grogrund (till exempel stora samhällsförändringar som oroar delar av befolkningen) så är den 

viktigaste uppgiften för religionen (den karismatiske ledaren) att kunna förmedla (till sina 

anhängare) mening (tillbaka i tillvaron), moral (återupprättar ett moraliskt ledarskap) och ett 

stop på lidandet (stoppa lidandet i människor liv). 9 

Karisma beskrivet i Nya Testamentet kan kopplas till fyra aspekter:  

 En gåva från Gud. 10  

 En gåva kopplat till ett kall/kallelse. 11   

 Gudomliga gåvor i spåren av ett ämbete (till exempel präst).12 

 Karisma som en manifestation genom den helige Andens kraft. 13 

De första församlingarna efter Jesu korsfästelse kan ses som exempel på hur karisma kunde 

legitimeras. I dessa församlingar producerades många mirakelberättelser. När ledarna från de 

kristna församlingarna sedan predikade för folket så var mirakelberättelserna en del i 

legitimeringen av ledarskapet och rörelsen, både för legitimeringen hos sina anhängare och 

                                                           
8 Weber 2013:1118 [1922] 
9 Barnes 1978:2  
10 [a free gift from God]  
11 [the specific gift of a vocation] 
12 [a series of godly gifts following the investiture of a priest] 
13 [the extraordinary manifestations of the Holy Spirit that underline the evangelizing potentiality of the first 

Christians] 
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för nyrekryteringen. Mirakelberättelserna gav ledarna status och legitimitet. I enkla termer 

kan detta beskrivas som att rörelsen och ledarna, i och med mirakelberättelserna, sågs av sina 

anhängare ha Gud på sin sida. Genom att anhängarna upplevde församlingarna-och dess 

ledarskap som ”välsignat” av Gud legitimerades det religiösa karismatiska ledarskapet. 

Vidare, genom att ha Gud på sin sida, får ledaren/ledarna förtroende att fortsatt leda rörelserna 

då de genom framgångarna anses vara de som är bäst lämpade att leda.14  

Den religiösa karismatiska ledaren tillskrivs av sina anhängare att inneha bland annat 

gudomliga tjänstegåvor och en ”direktlänk” till Gud. Antropologen Simon Coleman lyfter 

dock fram att en del religiösa karismatiska ledare kan vilja tona ner de gudomliga 

tjänstegåvorna och den närhet (direktlänk till Gud) som de ses inneha av sina anhängare. De 

tonar ner den gåva de anses inneha genom att säga till sina anhängare att de bara är ”enkla” 

mottagare av information som de sedan förmedlar vidare till gruppen. Coleman lyfter fram att 

det dock ingalunda sänker deras trovärdighet/legitimitet som ledare. Att ledaren i sig är den 

utvalde att få budskapet räcker i sig för att ge auktoritet/legitimitet, även om ledaren vill tona 

ner det.15  

 

4. Metod 

4.1. Syfte och frågeställning 
 

Uppsatsen är en jämförande studie av Lewi Pethrus-(Pingströrelsen) och Ulf Ekmans (Livets 

Ord) religiösa karismatiska ledarskap. Både Lewi Pethrus och Ulf Ekman var framgångsrika i 

sitt karismatiska ledarskap, men byggdes helheten i deras karismatiska ledarskap upp av 

samma beståndsdelar?  Vad skiljer och vad förenar?  

Syftet med denna uppsats blir såldes att presentera vad som skiljer och förenar i Pethrus-och 

Ekmans framgångsrika religiösa karismatiska ledarskap, samt att öka kunskapen i jämförande 

studier mellan Lewi Pethrus-och Ulf Ekman religiösa karismatiska ledarskap, då det finns en 

kunskapslucka i forskningen gällande detta.  

 

                                                           
14 Abbruzzese 2001:1653–1654  
15 Coleman 2004:436  
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4.2. Val av metod 
 

Frågeställningen i denna uppsats ska besvaras utifrån fyra satser/fyra förslag om religiöst 

karismatiskt ledarskap efter modell i infrastruktursociologen Douglas F. Barnes artikel 

Charisma and Religious Leadership: An Historical Analysis (1978). 

Uppsatsen använder fallstudien som arbetsmetod. Uppsatsen är två-fallstudie där två 

analysenheter, Lewi Pethrus och Ulf Ekman, analyseras.  

Jag har valt att använda mig av boken: Fallstudier: design och genomförande (2007) för att 

arbeta ut lämplig metod i genomförandet av min studie i denna uppsats.  

Fallstudie kan beskrivas, i allmänna ordalag, som en vetenskaplig arbetsmetod där man 

studerar ”ett fall” eller flera, mer djupgående. Fokus på ordet ”fall” i fallstudie är viktigt att ta 

fasta på för att kunna göra nödvändiga avgränsningar, och således få djupet i studien. Ett fall, 

eller ”fallet” (analysenheten) kan innebära att man studerar till exempel en individ, beslut, 

program, implementeringsprocesser eller organisationsförändringar.16 

Det går att genomföra både enfallstudier och flerfallsstudier för att öka kunskapen om ett 

ämne.17 Enfallstudien betyder att man endast utför en fallstudie, det vill säga att bara en 

analysenhet (till exempel endast en ledare) analyseras i studien. I flerfallstudien analyseras 

flera analysenheter (till exempel två eller fler ledare) i studien. Yin lyfter fram flerfallstudien 

som mer solid då slutsatser kan dras på ett större underlag (fler fall).18 Det betyder att i 

flerfallsstudier så kan kontrasterna mellan analysenheterna bli tydligare, vilket underlättar 

analysarbetet. Analysenheternas (till exempel ledarnas) likheter och olikheter blir i 

flerfallsstudier således, förhoppningsvis, lättare att studera.19  

Som beskrivet under rubriken syfte och frågeställning så kommer empirin i uppsatsen 

analyseras utifrån infrastruktursociologen Douglas F. Barnes artikeln Charisma and Religious 

Leadership: An Historical Analysis (1978). Barnes har i denna artikel omvärderat sociologen 

Max Webers teorier kring det karismatiska ledarskapet i fyra satser. De fyra satserna 

underlättar analyserna i studien genom att studiens data blir indelat i fyra ”kategorier”. 

                                                           
16 Yin 2007:41–42  
17 Yin 2007:32  
18 Yin 2007:68–69  
19 Yin 2007:76  
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Kontrasterna och likheterna mellan de två ledarna förväntas genom dessa fyra satser bli 

tydligare.   

De fyra satserna av Barnes, kopplade till frågeställningen, är följande: 

 Av Gud utsett ledarskap och den rätta tron 20  

Den karismatiske ledaren ser sig själv utsedd av Gud att leda en grupp/rörelse tillbaka till 

denna sanna läran/tron. Ledaren känner sig ha fått ett budskap av Gud på en förändring som 

behöver ske och detta budskap från Gud är specifikt riktat till den karismatiske ledare. På 

grund av budskapet som ledaren anser sig ha fått uppstår då en kallelse hos ledaren att 

förmedla detta budskap. Att återgå till den rätta tron behöver inte vara att fullt ut förkasta till 

exempel institutionell kristendomen, utan det kan snarare vara att uppdatera tron mer i 

enlighet hur bibeltexten är tänkt, av ledaren, att förstås. Den karismatiske ledaren kliver då 

fram som ledare (profet) och förmedlar informationen från Gud till gruppen/rörelsen till hur 

detta ska ske. 21  

 

 Samhälle och politik 22  

En grogrund för karismatiskt ledarskap infinner sig då ett samhälle genomgår stora 

samhällsförändringar. Förändringarna kan gynna en del av befolkningen, medans andra 

känner sig ”utstötta/inte en del” i de förändringar som sker. De har inte kunnat hänga med i 

samhällsförändringarna. Detta skapar då en stark oro och ångest hos den delen av 

befolkningen. Ur detta kan då en karismatisk ledare kliva fram för att ”ta kontroll” över deras 

oro och söka lösningar på att tillgodose deras behov. Den traditionella kyrkans diakoni kan 

upplevas som stel för samhällets stora-och snabba förändringar, vilket gör att den inte kan 

fånga upp en del människors oro. Det karismatiska ledarskapet är mer formbart och kan då 

fånga upp människor som den traditionella kyrkan inte gör. En karismatisk ledare kan anpassa 

sig efter de specifika behoven som finns och skapa mening i folks liv.23  

 

                                                           
20 [The Perception of Objective Symbols] 
21 Barnes 1978:3-4)  
22 [A Period of Social Change] 
23 Barnes 1978:4)  
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 Rutinisering och institutionalisering under pågående karismatiskt ledarskap24  

Barnes menar i artikeln att rutinisering och institutionalisering kan påbörjas under pågående 

ledarskap. Detta är inget som nödvändigtvis måste påbörjas först efter det karismatiska 

ledarskapet är slut. Med rutinisering och institutionalisering menas i Webers termer om det 

karismatiskt ledarskap den period som börjar efter den karismatiske ledaren inte finns kvar att 

leda rörelsen. Det som är avgörande för att en rörelse ska kunna leva vidare efter att den 

karismatiske ledaren inte finns kvar längre är att ledaren byggt upp en stark 

organisation/institution där ledarens läror/idéer kan leva vidare. Lärorna bör också vara 

tillräckligt unika och innovativa i den mån att just dessa är de som måste följas för att nå 

frälsning för följarna. 25  

 

 Den karismatiske ledaren kan komma från den institutionella religionen26  

Barnes lyfter fram ett citat av Weber:  

In order to do justice to their mission, the holders of charisma, the master as well as his 

disciples and followers, must stand outside of ties to this world, outside routine 

occupations, as well as outside the routine occupations of family life.  

Weber menar i citatet, enligt Barnes, att den karismatiske ledaren och dess rörelse måste 

befinna sig utanför både ”det världsliga” och institutionell religion. Det vill säga att den 

karismatiske ledarens rörelse måste vara en form av motpol till den traditionella 

kyrkan/institutionerad religion. Barnes menar dock att så inte behöver vara fallet. Barnes 

lyfter fram hur sociologerna Talcott Parsons och Peter Berger exemplifierar hur Israels 

profeter i högsta grad var sammanknutna med den traditionella kulturen i samhället. Den 

karismatiske ledaren kan komma från den institutionerade religionen/de traditionella leden 

och ”utbrytningen” som den karismatiske ledaren gör med sin rörelse, kan ses som en 

förnyelse inom de traditionella leden (till exempel att rörelsen befinner sig inom kristna 

traditioner). På så sätt behöver religiösa rörelser som leds av karismatiska ledare inte 

automatiskt vara motpoler till institutionerad religion. 27 

                                                           
24 [Institutionalization and the Leader's Teachings] 
25 Barnes 1978:4-5 
26 [The Relationship Between Charismatic Leaders and Traditional Religion] 
27 Barnes 1978:5–6  
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4.3. Arbetets struktur 
 

För att få en bra struktur på hur studien/uppsatsen ska genomföras har jag valt att dela upp 

arbetet i fyra faser efter modell i boken Vetenskapliga tankeverktyg (2012): planeringsfasen, 

datainsamlingsfasen, databearbetningsfasen och slutfasen. Genom att dela in arbetet i dessa 

fyra faser så bryter man ner uppsatsen i mindre delar vilket gör struktureringen och arbetet 

mer tydlig och enklare.28    

 

4.4. Kvantitativ eller kvalitativ metod? 
 

I boken Vetenskapliga tankeverktyg-till grund för akademiska studier (2012) förklaras 

skillnaderna mellan den kvantitativa-och den kvalitativa metoden. I korta drag kan den 

kvantitativa metoden beskrivas göra analyser utifrån en större mängd data, medan den 

kvalitativa metoden har en mindre mängd data till sitt förfogande. Anledningen till detta är att 

den kvantitativa metoden jobbar med studier som ofta är kopplade till siffror och behöver på 

så sätt skapa en bredd i datainsamlingen. Den kvalitativa metoden består i djupgående 

analysera av en mindre mängd data. Dock ska det tilläggas att trots att betoningen på en studie 

kan vara utifrån den kvalitativa metoden, så kan en studie även ”blanda in” kvantitativa data. 

Överlappningar inom kvalitativa-och kvantitativa studier sker. 29  

 

4.5. Datainsamling/källor 
 

Vad gäller datainsamling och metod blir det ett fokus på kvalitativa data i denna studie. Valet 

att göra en kvalitativ studie innebär risker eftersom bredden i den data som används inte finns. 

Det blir då viktigt att den data som används är av olika karaktär så att resultatet inte baseras 

på ”isolerade” källor. Det vill säga att källorna inte har kontrasterats mot källor av olika 

karaktär (till exempel både primär- och sekundära källor bör ingå för att kunna dra slutsatser). 

30 

 

                                                           
28 Backman, et al. 2012:294  
29 Backman, et al. 2012: 298–301  
30 Yin 2007:125  
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4.6 Studiens mål 
 

Min studie i denna uppsats är en jämförande studie där jag studerar Ulf Ekman och Lewi 

Pethrus som två analysenheter. Studiens mål blir att presentera ett resultat om vad som 

förenar- och skiljer deras religiösa karismatiska ledarskap och att skapa mer kunskap i 

jämförande studier mellan Pethrus-och Ekmans religiösa karismatiska ledarskap. Studiens mål 

förväntas uppnås genom att sträva efter förklarande slutsatser.  

För att kunna ge studien validitet så kommer uppsatsens resultat jämföras med tidigare 

forskning i en så kallad mönsterjämförelse. Med detta menas att studiens resultat förväntas 

stämma överens med tidigare forskning. Detta kommer användas för att stärka studiens 

resultat och för se rivaliserande förklaringar som mindre troliga. Med rivaliserande 

förklaringar menas förklaringar som bryter starkt mot tidigare forskning mönster.31  

 

4.7 Potentiella problem med fallstudier som är viktiga att ta hänsyn till  
 

Yin lyfter fram att det finns problematiska aspekter med fallstudier som man måste ta i 

beaktande vid utförandet av en sådan. Fallstudier baseras ofta på kvalitativa data vilket gör att 

bredden i studien saknas. Detta kan ge upphov till att den som genomför fallstudien medvetet 

eller omedvetet låter egna åsikter ta plats i studien. Det finns med andra ord utrymme för detta 

att uppstå, vilket inte är fallet i breda kvantitativa studier och andra metoder än fallstudiens.  

Fallstudien kan såldes genomsyras av egna belägg vilket kan påverka fallstudiens resultat 

negativt. Fallstudier måste även generalisera sitt resultat på en mindre mängd data vilket 

också kan påverka studiens utfall. Men genom att vara medveten om potentiella ”fallgropar” 

med fallstudier baserade på kvalitativa data så finns goda möjligheter till ett bra resultat. 32 I 

boken Vetenskapliga tankeverktyg-till grund för akademiska studier (2012) så lyfts ordval upp 

som en punkt att fokusera på för att undvika alltför tydliga generaliseringar. I boken lyfts att 

begrepp som till exempel ”Alla studenter är fattiga”, ska undvikas om det kan finnas risker 

att så inte är fallet. Istället bör lindrigare generaliseringar väljas som till exempel ”Många 

studenter är fattiga” för att inte generalisera något som lätt kan bli motbevisat. 33 Dessa 

potentiella problem är viktiga att ha i beaktande i denna uppsats.  

                                                           
31 Yin 2007:145–153  
32 Yin 2007:27–28  
33 Backman et al 2012:50–51  
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4.8 Avgränsningar  
 

Denna studie har sina begränsningar vad gäller omfattning, vilket har gjort att ett urval 

gällande material/källor har gjorts. Jag har av utrymmesskäl blivit nödgad att välja bort data 

som hade kunnat påverka studien resultat annorlunda. Därav är jag tydlig med att studiens 

resultat baseras på de källor som tillhandahålls i denna uppsats. Forskningen om Lewi Pethrus 

och Pingströrelsen är alltför omfattande för att rymmas i sin helhet, varav jag blivit nödgad att 

till exempel välja bort Tommy Davidssons avhandling Lewi Pethrus' Ecclesiological Thought 

1911–1974: A Trans denominational Pentecostal Ecclesiology (2012) i denna studie. 

Liknande gällande Ulf Ekman där primärlitteraturen har avgränsats.  

En vidare anledningen till att jag valt att avgränsa materialet till studien är att en mindre 

mängd källor öppnar för mer djupgående analyser.  

Jag har även i denna studie avgränsat mig till att studera två karismatiska ledare som verkat 

inom samma religion-och land.  

 

5. Tidigare forskning i urval 

5.1 Lewi Pethrus och Pingströrelsen  
 

Vad gäller forskning om Lewi Pethrus lyfter kyrkohistorikern Joel Halldorf fram två 

avhandlingar som han anser specifikt behandlar ämnet: Carl-Gustav Carlssons Människan, 

samhället och Gud. Grunddrag i Lewi Pethrus kristendomsuppfattning (1990). Halldorf 

beskriver att Carlsson bland annat analyserar Pethrus teologi samt fokuserar på Pethrus 

instrumentalism och pragmatism. Tommy Davidssons Lewi Pethrus' Ecclesiological Thought 

1911–1974: A Trans denominational Pentecostal Ecclesiology (2012) har enligt Halldorf 

fokus på Pethrus ecklesiologi (kyrkosyn). Halldorf tillägger dock att Pethrus förekommer i 

många andra avhandlingar (och böcker) men att dessa två lyfter fram Pethrus specifikt. 34 

 

5.2 Ulf Ekman och Livets Ord 
 

                                                           
34 Halldorf 2017:220  
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De studier som är värda att lyfta fram är antropologen Simon Colemans artiklar: Charismatic 

Christianity and the Dilemmas of Globalization (1998), The charismatic gift (2004), ‘Right 

Now!’: Historiopraxy and the Embodiment of Charismatic Temporalities (2011), On Mauss, 

masks, and gifts: Christianities, (in-)dividualities, modernities (2015).   

Zenita Johanssons doktorsavhandling Tron, ordet och nådegåvorna: en studie av Livets Ord i 

Tjeckien (2002) fokuserar bland annat på hur Ulf Ekmans undervisning påverkat Livets Ords 

församlingar i Tjeckien. Kent Gunnarssons doktorsavhandling Den kristna gnosticismens 

återkomst: ett studium av Ulf Ekmans teologi (2004).  

Stefan A Gelfgrens artikel A healer and televangelist reaching out to the secular Swedish 

public sphere (2013) kretsar kring evangelisten Benny Hinns besök på en konferens i Uppsala 

där Livets Ord stod som värd. Artikeln behandlar hur detta besök diskuterades och granskades 

på internet och i sociala medier. Denna analys är gjord i åtanke med att Livets Ord då började 

arbeta mer genom digitala kanaler i hopp om bland annat mer besökare till deras kyrkor.  

 

6. Källor och källkritik i urval 
 

I denna uppsatsstudie så baseras analyserna av Lewi Pethrus i högre grad på sekundärkällor, 

till skillnad mot i Ekmans fall, där studien i högre grad baseras på primärkällor. Anledningen 

till detta är att det finns mer studier (sekundärkällor) gjorde på Pethrus och Pingströrelsen till 

skillnad mot i Ekmans fall. Jag har då i denna studie blivit nödgad att förhålla mig till detta 

faktum och är medveten om de risker detta kan innebära för studiens validitet. Primärlitteratur 

kan innehålla ”försköningar” och ”vinklingar” som jag måste se upp med. För att inte 

påverkas av detta är i stor grad primärlitteraturen jämförd med sekundärlitteraturen. Det vill 

säga att två källor bedöms simultant för att bilda en uppfattning. I Petrus fall har flera av mina 

sekundärkällor kopplingar till Pingströrelsen, vilket också kan innebära ”försköningar och 

”vinklingar”. Anledningen till att jag ändå använder mig av dem är att bortfallet av dessa 

källor skulle innebära att relevant information inte finns med i studien. 

 

6.1 Lewi Pethrus och Pingströrelsen 
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Kyrkohistorikern Joel Halldorfs forskning har haft stor betydelse för denna studies 

möjliggörande. Boken Biskop Lewi Pethrus: biografi över ett ledarskap - religion och 

mångfald i det svenska folkhemmet (2017), som är en vetenskaplig biografi, har varit till stor 

nytta för att förstå Pethrus ur ett vetenskapligt perspektiv. Halldorf är uppvuxen i en 

Pingstförsamling och tillhör Pingströrelsen.35  

Carl-Gustav Carlssons doktorsavhandling Människan, samhället och Gud. Grunddrag i Lewi 

Pethrus kristendomsuppfattning (2013 [1990]) har också varit en stor tillgång för studien. I 

Carlssons genomgång av både Pethrus och Pingströrelsen, med ingående analyser på bland 

annat Pethrus syn på samhället och den egna tron, har mycket av det jag sökt efter gått att 

finna i denna avhandling.  

Jan-Åke Alvarsson är professor i kulturantropologi vid Uppsala Universitet. Alvarsson bok 

Om Pingströrelsen: essäer, översikter och analyser (2014) är en bok som lyfter fram detaljer i 

Pingströrelsens tidiga historia som jag inte funnit någon annanstans. Bokens behandling av 

Pingströrelsens ”isolerade” år från 1930-talet fram till 1970-talet har varit till stor nytta.  

Den tidigare Pingstmissionären Rhode Strubles avhandling Den samfundsfria församlingen 

och de karismatiska gåvorna och tjänsterna (2009 [1982]) har hjälpt mig att få en helhetsbild 

av Pingströrelsen och Pethrus roll i den.   

 

6.2 Ulf Ekman och Livets Ord 
 

Antropologen Simon Colemans studier av Livets Ord har varit helt avgörande för 

möjliggörandet av denna studie. Colemans mångåriga studier av Livets Ord, från dess början 

fram till nutid, ger svar på flera viktiga frågor som uppkommit vid denna studie. Följande 

artiklar av Coleman har använts i denna studie: Charismatic Christianity and the Dilemmas of 

Globalization (1998), The charismatic gift. Journal of the Royal Anthropological Institute 

(2004) ‘Right Now!’: Historiopraxy and the Embodiment of Charismatic Temporalities 

(2011), On Mauss, masks, and gifts: Christianities, (in-)dividualities, modernities (2015).   

Uppbyggelselitteratur, skriven av Ulf Ekman, används i denna uppsats. Ett exempel är 

Ekmans bok Ett liv i seger (1990) där vi får en inblick i hur Ekman vill skapa en motkultur till 

                                                           
35 Halldorf 2017:13  
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det alltmer, av Ekman upplevda, sekulariserade Sverige. Där skildras hur Ekman förespråkar 

ett samhälle som vilar på kristna värderingar.  

I boken Guds eld över Sverige: Svensk väckelsehistoria efter 1945 (1990) skriven av Torbjörn 

Aronson, docent och teol.dr. i kyrkohistoria, finns ett kapitel som behandlar Livets Ord och 

Ulf Ekman. I detta kapitel har specifika detaljer lyfts fram som jag inte funnit någon 

annanstans angående Ekmans ambitioner för ett förändrat svenskt samhälle. Aronson står nära 

Livets Ord. Han har undervisat på Livets Ords Kristna Gymnasium, under några år på 1990-

talet var han rektor för Livets Ords Kristna Gymnasium, och han var från 1997–2005 med att 

bygga upp Livets Ord University.  

Två memoarböcker av Ulf Ekman. Memoarer: de första stegen från 2011 och Memoarer: i 

medvind och motvind 1983–1994 från 2013 används i denna uppsats. Det problematiska med 

memoarer är att det finns risker för efterkonstruktioner samt att författaren själv väljer vad 

som ska lyftas fram och inte. Syftet med memoarer kan vara att påverka, vilket jag måste ta 

hänsyn till. Som jag skrev tidigare kan primärkällor innehålla ”försköningar” och 

”vinklingar”.  

 

7. Analys: Lewi Pethrus (Pingströrelsen) 

7.1 Bakgrund: Lewi Pethrus (1884–1974) och Pingströrelsen i Sverige mellan åren 

1906–1974  
 

Lewi Pethrus föddes den 11 mars 1884. Carlsson beskriver att Pethrus … föddes i ett 

baptistiskt arbetarhem”.36 Lewi Pethrus började sin evangeliska tjänst 1902–1903 med att ha 

mötesserier i Norge. Under en kortare tid 1903 var han predikant i Baptistförsamlingen i 

Bengtsfors, Dalsland, innan han 1904 började studera på Betelseminariet (Baptistpastors 

utbildning) i Stockholm fram till 1906.37 Under denna period lockade predikantyrket allt 

mindre och han såg journalistiken eller författandet som mer tänkbara karriärer.38 Pethrus 

kristna tro skakades även i sina grundvalar efter att han läst Viktor Rydbergs bok Bibelns lära 

                                                           
36 Carlsson 2013:28. [1990] 
37 Halldorf 2017:20–21  
38 Carlsson 2013:29 [1990].  
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om Kristus (första upplagan utkom 1862).39 Tvivlen i hans tro slutade dock i slutet av 1905. 

Han upplevde kristendomen levande igen och gjorde ny överlåtelse till Gud.40  

Pingstväckelsens begynnelse i modern tid kan tillskrivas till platsen Azuza Street i Los 

Angeles år 1906, med afro-amerikanen William J. Seymour som dess förste ledare. 

Pingströrelsens namn är kopplat till den helige Anden (andedopet) som Jesu lärjungar enligt 

Nya Testamentet fick uppleva på pingstdagen.41 Spridningen av väckelsen skedde snabbt och 

samma år, 1906, fick även den svenska Pingströrelsen sin början genom svenskamerikanen 

Andrew G. Johnson. Johnson började sin verksamhet i Elimkyrkan i Skövde 1906 och ses 

som startpunkten för väckelsen (Pingströrelsen) i Sverige. Johnson började inom kort resa 

runt i Sverige för att sprida budskapet och snart hade Pingstväckelsen fått fäste i flera stora 

städer i mellan- och syd Sverige, bland annat Örebro, Stockholm och Göteborg.42 1907 blir 

Lewi Petrus församlingsföreståndare i Lidköpings baptistförsamling i fyra år.43 44  

1910 bildades Baptistförsamlingen i Stockholm (Filadelfia kyrkan i Stockholm) och 1911 

tillträder den unge Pethrus som pastor.45 1912 bildas förlaget Filadelfia.46 1912 ger Lewi 

Pethrus ut boken Jesus kommer.47 1913 utesluts Filadelfiaförsamlingen ur Baptistsamfundet.48 

Samma år gifter sig Pethrus med norskfödde Lydia Danielsen.49 De får sedan nio barn mellan 

åren 1915–1925.50 Året efter,1914, ger Pethrus ut sångboken Segertoner som kom att 

användas flitigt i Pingströrelsen under en längre period. 1915 startas en bibelskola av 

Filadelfiaförsamlingen och 1915 kommer första numret av tidningen Evangelii Härold ut med 

Pethrus i redaktörsrollen. 51     

Årtiondet 1920–1930 blir framgångsrikt för Pingströrelsen. Medlemsantalet ökar från 5 000 

till 30 000. Pingströrelsen stärks även i denna period genom att författaren Sven Lidman och 

kyrkoherden G.E. Söderholm ansluter till rörelsen. Samtidigt är det ett årtionde där 

dagstidningarna publicerar skandalrubriker om Pingströrelsen.521930 invigs den nybyggda 

                                                           
39 Halldorf 2017:20–21  
40 Carlsson 2013:30 [1990]  
41 Alvarsson 2014:11  
42 Alvarsson 2015:16  
43 Carlsson 2013:30–31 [1990]   
44 Halldorf 2017:26  
45 Carlsson 2013:31–32. [1990]  
46 Riksarkivet https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/7156  (hämtad:2018-04-25) 
47 Carlsson 2013:32. [1990]  
48 Carlsson 2013:32 [1990]  
49 Gäreskog 2010:10 [2006]  
50 Halldorf 2017:28  
51 Riksarkivet https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/7156 (hämtad:2018-04-25) 
52 Alvarsson 2014:13  

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/7156
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/7156
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Filadelfiakyrkan i Stockholm med över 3000 sittplatser.53 Alvarssons skriver hur Kyrkan 

storlek blir ett tecken på att Filadelfiakyrkan i Stockholm är centrum för Pingströrelsen i 

Sverige (och med Lewi Pethrus som rörelsens inofficielle ledare). 1930-talet blir ett bra 

årtionde för Pingströrelsen som ökar medlemsantalet från 30 000 personer vid decenniets 

början till närmare 70 000 personer vid 1940-talets början. 1930-talets stora medlemsökning i 

Pingströrelsen avtar under 1940-talets början.54 1941 lämnar Pethrus Filadelfiaförsamlingen i 

Stockholm under ett halvår för att bli predikant i en Philadelphiaförsamlingen i Chicago.55  

1942 startar Pethrus och Filadelfiaförsamlingen Kaggeholms folkhögskola.56 1945 kommer 

första numret av tidningen Dagen ut, vilket var ett projekt som Pethrus försökt driva igenom 

under tio-årsperiod innan planerna slutligen kunde förverkligas.57 Pethrus blir chefredaktör på 

tidningen fram till sin död.58 1952 startar Pethrus bank-och försäkringbolaget Spar och 

Kreditkassan (Samspar).59 Samma år får Pingströrelsen vigselrätt.60 1955 startar IBRA-radio. 

1958 lämnar Pethrus tjänsten som föreståndare i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm men 

fortsätter dock som inofficiell ledargestalt för Pingströrelsen fram till sin död. 1959 bildar 

Pethrus LP-stiftelsen (Lewi Pethrus-stiftelsen). Stiftelsen arbetar med människor som har 

drog-och alkoholmissbruk. 1964 bildas det politiska partiet Kristen Demokratisk Samling 

(nuvarande Kristdemokraterna) på initiativ av Pethrus. 1966 avlider Pethrus hustru Lydia. 61  

1974 dör Lewi Pethrus vid en ålder av 90 år. Hans sista predikan håller han den 12 juni 1974 

på Nyhemsveckan fyllda 90 år med budskapet Att vinna en och en.62 63 

 

7.2. Analys av Lewi Pethrus utifrån Barnes fyra punkter om karismatiskt ledarskap  

7.2.1. Av Gud utsett ledarskap och den rätta tron  
 

                                                           
53 Alvarsson 2015:18  
54 Alvarsson 2015:18–19 
55 Riksarkivet https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/7156  (hämtad:2018-04-25) 
56 Carlsson 2008:43 [1973] 
57 Carlsson 2013:33 [1990] 
58 Alvarsson 2014:15  
59 Alvarsson 2014:16  
60 Alvarsson 2014:15  
61 Carlsson 2013:36 [1990] 
62 Carlsson 2013:37. [1990]  
63 Källmark, Jörgen, red. 1984:257  

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/7156
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Många har tyckt att jag har varit en väldigt framgångsrik predikant som vann så mycket 

människor. Det är väldigt få jag har vunnit. Det har våra vänner gjort. Det har 

församlingsmedlemmarna gjort. De har frälsat en och en. Pris ske Gud.64 65 

Citat ovan är från Pethrus predikan på Nyhemsveckan 1974, några månader innan hans 

bortgång. I sin predikan gör Pethrus en återblick på hur församlingslivet varit i 

Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Pethrus lyfter fram att det är hans 

församlingsmedlemmar som gjort det möjligt att så många människor kommit till tro under 

hans ledarskap. Han tar inte åt sig äran för de stora framgångar som gjorts i 

Filadelfiaförsamlingen under årens lopp. Det som Pethrus predikar angående sitt ledarskap är 

att han är ödmjuk inför sin insats som ledare. Antropologen Simon Colemans modell om den 

karismatiske ledaren som en ”enkel” mottagare/förmedlare av Guds budskap, stämmer vid 

detta tillfälle väl in på Pethrus.66  

I Bertil Carlssons undersökning Organisationer och beslutsprocesser inom Pingströrelsen 

(2008 [1973]) finns följande citat av Pethrus, från en predikan 1961 på Nyhemskonferensen:  

Guds rike byggs inte av tjänstemän som tillsätts av människor, utan av sådana som Gud 

ger ämbetet. 67  

Detta citat ovan är intressant då det lyfter fram att det är Gud, enligt Pethrus synsätt, som ger 

människor ämbeten, inte någon människa kan bestämma detta. I följande citat nedan från 

1968 så utvecklar Pethrus ett resonemang om hur han känt att Gud gett honom en uppgift:  

Jag tror på det personliga initiativet i Guds församling. Själv har jag haft en så stark 

upplevelse av att jag verkligen blivit kallad att vara en Guds tjänare, att jag aldrig varit 

tveksam om min uppgift. Mina idéer har ofta vunnit gehör i väckelsen. Pingstvännerna är 

så bibeltrogna, att man bara behöver citera några ord ur Skriften för att de ska bli tända 

för en idé. 68   

Några år tidigare, 1964, säger Pethrus följande under ett styrelsemöte på tidningen Dagen 

angående ny VD för tidningen:  

                                                           
64 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kl0Wp9IAnzk  (hämtad:2018-05-09) 
65 Dan-Jacob.se: http://danjakob.se/lewi-pethrus-sista-predikan/  (hämtad:2018-05-09) 
66 Coleman 2004:436   
67 Carlsson 2008:22 [1973] 
68 Carlsson 2008: 22 [1973] 

https://www.youtube.com/watch?v=kl0Wp9IAnzk
http://danjakob.se/lewi-pethrus-sista-predikan/
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Jag tror, det är farligt att ha en ledare, som måste dra allt för styrelsen. En ledare måste 

handla självständigt. En man, som är ledare i ett Guds verk, han har tankar som är från 

Gud. En viktig punkt är, att en ledare är stark och får handla självständigt. 69  

Några kortare slutsatser kan dras av de tre sista citaten: Pethrus säger här att en ledare har 

tankar som är från Gud. Barnes lyfter fram hur en religiöst karismatisk ledare kan bli en 

förmedlare av informationen från Gud till gruppen/rörelsen. Ledaren får unik informationen 

från Gud.70  

Pethrus dementerade upprepande gånger under sin verksamma tid att han skulle vara ledare 

för Pingströrelsen. Halldorf beskriver ett av dessa tillfällen då Pethrus år 1920 dementerar att 

han skulle vara Pingströrelsens ledare. Pethrus var vid den tidpunkten föreståndare för den 

största Pingstförsamlingen i Sverige, han hade ett flertal institutioner som var vägledande för 

Pingströrelsens riktning, och till det, ett stort kontaktnät knutet till sig. Pethrus hade således år 

1920, menar Halldorf, uppnått en punkt då han var ledaren (den naturliga ledaren) för 

Pingströrelsen. 71 För att summera: Pethrus var Pingströrelsens ledare vid den tidpunkten. 

Kanske insåg han även själv detta, men ville inte ta orden i sin mun. 

Teologen Rhode Struble skriver att Lewi Pethrus och Pingströrelsens syn på församlingslivet 

grundade sig på tolkningar av de nytestamentliga församlingarna. Det Pethrus och 

Pingströrelsen sökte finna i de nytestamentliga församlingarna var den idealiska strukturen på 

hur en församling skulle vara. I de nytestamentliga församlingarna fanns ingen överordnad 

organisation/samfund som styrde de lokala församlingarna, och därav valde Pethrus och 

Filadelfiaförsamlingen i Stockholm att följa den samfundsfria modellen.72 Risker som 

befarades av Pethrus och Pingströrelsen med den samfundsbundna modellen, att alla lokala 

Pingstförsamlingar skulle ha en överordnad hierarki, sågs vara att den helige Andens gåvor- 

och tjänster skulle kunna hindras. Den helige Anden kräver, ansåg Pethrus och Pingströrelsen, 

utrymme och frihet för att verka i sin fulla natur och få mest framgång.73 Pingströrelsen ville 

skapa församlingar där de andliga gåvorna och tjänstegåvorna fick utrymme att verka fritt. 74 

Tjänsterna/ämbetena skulle inte utses genom anställningsintervjuer där arbetsmeriter och 

akademiska meriter skulle jämföras mellan de sökande för att utse den bäst lämpade, utan 
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genom Guds inrådan.75 Det sätt Struble här beskriver Pethrus utifrån tyder på en ledare som 

vill att ledarskapet i rörelsen ska vara utsett av Gud, och den som fått tjänstegåvan att leda, 

ska leda.76 

Pingströrelsen måtto på en enkel livsföring var idealet redan från dess början. Rörelsen ansåg 

att genom den enkla livsföringen (den sparsamma livsföringen) kunde man skänka (kollekt) 

mer pengar till Guds verk, och genom att inte leva ett extravagant liv så var det lättare att 

identifiera sig med den fattige. Till den enkla livsföringen följde också påbud om att leva i 

nykterhet och att inte bruka tobak. Nöjen ute i ”världen” såsom till exempel bio, teater och 

idrottsevenemang skulle också undvikas.77 78 Alvarsson beskriver att Lewi Pethrus och 

Pingströrelsen uppfattade sig själva följa den ”enda sanna vägen”. Alvarsson citerar Pethrus 

då denne säger att ”Pingstväckelsen har för mig alltid framstått såsom kristendomen själv”.79  

Carlssons lyfter fram att Pethrus inte ville att tron och församlingslivet skulle struktureras för 

mycket. Det ska finnas läror men inga nedskrivna trossatser inom Pingströrelsen. Det centrala 

skulle vara Jesus. Jesus skulle vara Pingströrelsens trosbekännelse.80 Pingströrelsen hade 

också ett eskatologiskt tänkande om att Jesus snart skulle återvända. Det var bråttom att nå ut 

med budskap och att evangelisera.81 

Pingströrelsen gjorde under 1900-talet en resa där rörelsen till en början (1906-ca1930) levde 

med en öppenhet till samhället, frihet för sina medlemmar och i förhållandevis god relation 

till andra kristna organisationer/samfund i det svenska samhället. Från åren 1925–1930 fram 

till omkring 1970 präglades rörelsen däremot av en slutenhet och isolering. Det blev allt 

striktare regler och praxis för medlemmarna både vad gällde församlingslivet och privatlivet, 

och dramatiska uteslutningar av medlemmar var inte ovanliga. Sociologen Max Weber lyfter 

fram hur rörelser ledda av karismatiska ledare kan tendera att uppvisa en slutenhet mot 

omvärlden. Denna slutenhet menar Weber kan bero på att rörelsen anser det nödvändigt att 

skydda sig mot den yttre världen och leva mer enkelt eller spartanskt.82 Ekumeniken, som 

diskuteras i den kommande texten, kan lyftas fram som en faktor bakom slutenheten. 
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Stridigheter mellan Pingströrelsen och andra samfund/kristna, en annan. 83 I Pingströrelsens 

fall var måhända slutenheten inte fullt ut planerad av Pethrus, men likväl uppstod den. 

Ett ekumeniskt möte i Stockholm 1925 nämns av Struble som en del i förklaringen till den 

följande perioden av slutenhet för Pingströrelsen. Pethrus såg med onda ögon på ekumeniken 

vid denna period och liknade den vid skökan i Uppenbarelseboken.84 Struble förklarar 

paradoxen i att den frihet som den samfundsfria Pingströrelsen skulle vara i nu hade lett till en 

form av självvald isolering. Genom att inte arbeta ekumeniskt med andra kristna samfund så 

blev Pingströrelsen ställd utanför den kristna gemenskapen.85 Struble menar att Pethrus och 

Pingströrelsen såg det som nödvändigt att isolera sig så att irrläror inte skulle komma in i 

Pingströrelsen.86 Avståndstaganden mot de utanför blev också större genom att de utanför 

rörelsen kallades ”utomstående”.87 Det samtida klädmodet som växte under bland annat 1930-

talet och 1940-talet sågs som olämpligt, varav ett avståndstagande mot det även sågs som 

nödvändigt inom rörelsen. 88  

Struble beskriver att klädseln bland församlingsmedlemmarna skulle vara anspråkslös och till 

exempel smycken sågs som olämpligt.89 Dessa levnadsregler var förvisso, som vi såg tidigare, 

inget nytt, men blev tydligare under de slutna åren. Struble lyfter fram hur problematiskt detta 

ansågs vara då det i ett protokoll från ett församlingsmöte från 1943 stod att 

församlingsmedlemmar hade blivit påkomna att besöka både bio- och teatersalonger.90 För att 

församlingen skulle vara helig behövdes avskildhet till det världsliga. Struble beskriver att i 

en temporär öppning från slutenheten under början av 1930-talet så meddelade Pethrus att de 

inte ska finnas ”avskildhet” till andedöpta bröder som stod utanför Pingströrelsen. De 

församlingar som stod utanför Pingströrelsen men var pingstbetonade skulle Pingströrelsen 

inte ta avstånd från.91  

Fram till ca 1950-talet i Sverige var hatt/huvudbonad något som ”ingick” i det samtida modet. 

Då modet avtog under 1950-talet så seglade den så kallade ”hatt-och hårfrågan” upp som en 

kris för Pingströrelsen, då ingen tidigare hade ifrågasatt bruket av hatt/huvudbonad. Men då 

modet hade skiftat började användandet (kravet) på hatt/huvudbonad under gudstjänsterna 
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ifrågasättas. Sedan tidigare skulle kvinnorna ha långt hår och männen kort hår, och på 

gudstjänsterna skulle kvinnorna täcka sitt hår med en huvudbonad.92 Alvarsson skriver att ett 

”felaktigt” klippt hår kunde leda till uteslutning från en församling.93   

 

7.2.2. Politik och samhälle  
 

Sekelskiftets Sverige i början av 1900-talet präglades av stora befolkningsflyttningar från 

landsbygden in till städerna. Landsbygdsmiljön med närhet till släkt och familj byttes mot ett 

anonymare liv i staden. En stor fattigdom var utspridd i anknytning till städerna vilket gjorde 

att stora behov för samhällsinsatser fanns. Pingströrelsen strävade efter att jämna ut de sociala 

skillnaderna bland landets invånare och Filadelfiaförsamlingen hade ett stort socialt 

engagemang. 94 Pingstförsamlingarna växte även fram som en trygg punkt i tillvaron för 

speciellt unga människor som kände utanförskap i städerna efter flytten från landsbygden. 95 I 

den mera anonyma tillvaron i städerna fungerade Pingstförsamlingarna, som Alvarsson 

uttrycker det, ”…ett hem i staden…”. En familjär känsla uppstod också i detta andra hem 

genom att medlemmarna benämnde varandra broder och syster. Församlingsmedlemmarna 

blev som syskon i församlingens gemenskap.96 

Carl-Gustav Carlsson beskriver hur Pethrus fokus på 1940-talet vidgas till att inte bara 

innefatta det kristna församlingslivet utan även samhället i stort. Pethrus såg ett behov av att 

samhället behövde gå i en kristen riktning. Pethrus såg hur det politiska landskapet i Sverige 

var uppdelat i två läger. Det ena lägret såg han som ett ateistiskt avkristningsblock som ville 

avkristna Sverige. Detta läger förbisåg, enligt Pethrus, moraliska kristna värderingar. Det 

andra lägret var det kristna lägret som höll fast vid de kristna värderingar. Pethrus hade även 

farhågorna att den kulturella eliten och makthavarna skulle manövrera ut folket och avkristna 

landet. Pethrus vädjade till de kristna i Sverige att stoppa dessa avkristningsförsök, en vädjan 

till uppmärksamhet av det som pågick. Pethrus såg inte välfärdsstaten som något negativt utan 

såg att socialdemokratisk politik i kombination med kristendomen hade byggt upp en bra 

välfärd i landet. Pethrus beskrev sig som konservativ, men han stödde tanken om social- och 
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ekonomisk jämställdhet. Det som oroade Pethrus var dock att ”konsekvenserna” av välfärden 

i landet höll på att slå över i en materialism.97  

Det som Pethrus ville åstadkomma genom sitt samhällsmässiga engagemang var att skapa ett 

kristet samhälle. Pethrus framhöll 1966:  

Vår avsikt är att i Sverige skapa en kristen demokrati och att motverka utvecklingen mot 

en gudlös majoritetsdiktatur. … Därmed åsyftar vi ingen kristen diktatur. Målet måste 

vara en verklig demokrati med mottot: Du skall älska din nästa såsom dig själv. 98 

Pethrus ville erbjuda människor som kände missnöje över de avkristnande förändringar som 

skedde i samhället ett alternativ. En lösning på hur de avkristnande processerna skulle kunna 

stoppas.  

 

7.2.3. Rutinisering och institutionalisering under pågående karismatiskt ledarskap  
 

Även om idén i grunden var att friheten skulle prägla Pingströrelsen, så gavs inte rörelsen helt 

fria tyglar av Pethrus. Halldorf skriver hur Pethrus gärna ville skapa riktlinjer för rörelsen att 

följa. Vi kan se i Pethrus hemförsamling hur han är mån om att det som ska läras ut i 

söndagsskolan är rätt. En oro som Pethrus har under de första åren, gällande församlingens 

söndagsskola var att Filadelfiaförsamlingens egna tidning endast utkom månadsvis. Detta 

riskerade i Pethrus ögon att åstadkomma ”glapp” mellan utgivningarna. Vad som menas med 

”glapp” och ”risker” är att församlingens egna tidning användes i söndagsskolan. Då 

församlingens tidning endast utkom månadsvis såg Pethrus faran i att undervisningsmaterialet 

i tidningen skulle ta slut mellan utgivningarna. Detta, tillsammans med flera orsaker, leder 

sedermera till att Pethrus startade den veckoutgivna tidningen Evangelii Härold (1915). 

Pethrus förhoppning när han startade Evangelii Härold (1915) var, uttryckt i Halldorfs 

tolkning av Pethrus, att tidningen skulle vara den ”…dominerande rösten i Pingströrelsen.” 99 

Pethrus sätter tidigt tonen för hur han vill att Pingströrelsen ska utvecklas, detta genom 

böcker, tidningar och inte minst genom sina predikningar. Genom detta förs Pethrus ”läror” 

tidigt in i rörelsen.100 Redan i ett tidigt skede av sin ”karriär” lägger Pethrus en grund för 

rutinisering och institutionering av sina läror.  
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Under 1940-talets väcks Pethrus engagemang för att även bygga ett kristet samhälle, en 

kristen kultur. Pethrus bygger upp starka institutioner, byggda på kristna värderingar, såsom 

tidningen Dagen och hans initiativ till att skapa det politiska partiet Kristen Demokratisk 

Samling (nuvarande Kristdemokraterna).101  

Halldorf beskriver i en ledare i tidningen Dagen att Pethrus minne lever vidare idag genom de 

institutioner han skapade. Halldorf upplever detta som till viss del paradoxalt då Pethrus själv 

ofta påpekade det ”farliga” i för mycket struktur (de lokala Pingstförsamlingarna skulle som 

bekant vara samfundsfria). Halldorf konstaterar dock det faktum att det är just genom struktur 

(institutioner) som Pethrus arv lever vidare och genom dessa försökte Pethrus bygga upp en 

kristen ”motkultur” mot det sekulariserad och avkristnande makterna i samhället. 102   

 

7.2.4. Den karismatiske ledaren kan komma från den institutionella religionen  
 

Pingströrelsen var en motpol till den svenska statskyrkan när rörelsen fick fäste i Sverige i 

början av 1900-talet.103 Kyrkohistorikern Torbjörn Aronsson lyfter fram att Pingstväckelsen 

dock inte fullt ut bröt med rådande kristna traditioner. Pingstväckelsen blev en ”nivåhöjning” 

i den rådande helgelseväckelsen. Det som utökades med pingstväckelsen var tungotalet. 

Pingstväckelsen intåg i Sverige blev på så sätt mjuk då den i ”samsyn” med rådande kristna 

traditioner togs upp.104  Pethrus kan inte ses komma från den institutionella religionen/den 

traditionella kyrkan. Det kan ses genom bland annat som nyss nämnts att rörelsen blev en 

motpol till statskyrkan, men också genom Pethrus baptistiska bakgrund, som beskrivet i 

bakgrundsavsnitet.  

Pethrus kan inte ses som en karismatisk ledare som bryter loss från den institutionella 

religionen, men dock fanns grunderna i Pingströrelsen att finna i den traditionella kyrkan och i 

kristna traditioner. Det Pethrus och Pingströrelsen gjorde var att utveckla dem.  

 

7.3. Sammanfattning av Lewi Pethrus-analys utifrån Barnes fyra punkter om 

karismatiskt ledarskap 
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Pethrus ansåg att de uppgifter och ämbeten som tilldelats de som arbetar för Guds rike är 

tillsatta av Gud. Ledarskapet var en av flera uppgifter/ämbeten. Vidare säger sig Pethrus 

aldrig ha tvivlat på den uppgift som Gud gett honom.  

De nytestamentliga församlingarna såg Pethrus och Pingströrelsen som den idealiska 

församlingsstrukturen. Pethrus ansåg att de lokala församlingarna inte skulle styras av ett 

övergripande samfund.   

Pingströrelsen hade mellan åren ca 1925–30 till 1970 en förhållandevis påtaglig slutenhet. Ett 

avståndstagande mot det världsliga och en vaksamhet mot andra kristna samfund sågs som 

nödvändigt. Skillnaderna mellan medlem och ”utomstående” växte under denna period sig 

stark. Anledningen var att Pethrus och Pingströrelsen ansåg att det fanns risker med en allt för 

stor ekumenik och att förlusta sig i det världsliga. Budskapet som Pethrus förmedlar till 

rörelsen åren 1925–30 till ca 1970 innebar att medlemmarna av församlingen/Pingströrelsen 

behövde fjärma sig från både samhället (det världsliga) och andra kristna samfund  

I Pingströrelsens vagga i Sverige så skilde sig Pingströrelsen från den traditionella kyrkan 

genom att gudstjänsterna präglades av en frihet och öppenhet att utöva sin tro.  

Vid 1900-talets början flyttade stora delar av den svenska befolkningen in till städerna. 

Anonymiteten i städerna för de unga inflyttade från landsbygden skapade utanförskap. 

Pingstförsamlingarna i städerna växer då fram som ett andra hem för medlemmarna. En stor 

fattigdom fanns också i städernas utkanter. Pethrus Filadelfiaförsamling försökte lindra detta 

genom socialt engagemang.  

Från 1940-talet och framåt ser vi hur Pethrus tar sikte på att bygga ett kristet samhälle och att 

Pethrus beskrivs vilja stå upp mot makthavarna i Sverige. Avkristningen ska stoppas och på 

sikt ska en kristen demokrati skapas i Sverige.  

Även om Pethrus ansåg att Pingströrelsen skulle präglas av en öppenhet och frihet, så ville 

Pethrus ändå ha en kontroll på vad som lärdes ut. Till söndagsskolan i församlingen var 

Pethrus noga med att några irrläror inte skulle komma in. Därav startade Pethrus tidningen 

Evangelii Härold (1915) som skulle komma ut veckovis, så att det skulle finnas undervisning 

att tillgå till varje veckas söndagsskola. Pethrus förmedlade genom sina informationskanaler 

(böcker, tidningar, predikningar med mera) de riktlinjer han vill se för både Filadelfiakyrkan i 

Stockholm och sedermera Pingströrelsen i stort. Sångboken Segertoner (1914), utgiven några 

år efter Pethrus tillträde i Filadelfiakyrkan, används redan från början flitigt vid 
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gudstjänsterna. I Evangelii Härold fanns artiklar och predikningar att tillgå, skrivna av 

Pethrus. Pethrus läror/syn på den kristna tron förs in tidigt i Pingströrelsen. Tidningen Dagen 

skulle bygga på kristna värderingar och ett politiskt parti, Kristen Demokratiskt Samling 

(nuvarande Kristdemokraterna), byggt på kristna värderingar skulle finnas. 

Pethrus arv blir starkt förankrat genom den institutioneringen han genomför både i den 

svenska kristenheten och i det svenska samhället. Genom Pethrus motkultur ges även Pethrus 

läror en kontrast mot andra kristna läror, vilket gör lärorna tilltalande även efter Pethrus 

bortgång.  

Pethrus kom ursprungligen från Svenska Baptistförbundet. Pingströrelsens tro skilde sig inte 

markant från den baptiströrelsen, däremot var steget längre till Svenska Kyrkans ordningar 

och liturgi. Pingströrelsen ville vara en motpol till den traditionella kyrkan. Genom att till 

exempel ge utrymme för tungotalet så kunde tron, och den helige Anden, i Pethrus synsätt, 

verka i sin fulla natur. Pingstväckelsen blev en ytterligare nivå i den rådande 

helgelseväckelsen. Det som utökades med pingstväckelsen var bland annat tungotalet. 

 

8. Analys: Ulf Ekman (Livets Ord) 

8.1 Bakgrund: Ulf Ekman (1950- ) och Livets Ord 
 

Ulf Ekman föddes 1950. I sina memoarer beskriver Ekman med varma ord sin trygga uppväxt 

på Hisingen i Göteborg. 105 Uppväxtmiljön i hemmet var mestadels sekulariserad. Med 

mestadels menas att Gud och kristen tro inte diskuterades specifikt eller nämndes, men att den 

kristna tron ändå fanns i bakgrunden. 106 

Årtiondet 1970–80 kan ses som en viktig tid av uppbyggnad inför Ekmans framtida 

framgångar med Livets Ord. Han får kunskaper i bibeln och träning i evangelisering genom 

Navigatörerna, samtidigt som han skaffar sig en god akademisk utbildning i vägen fram till 

prästyrket. Det blir en stabil grund att stå på inför det som komma skall på 1980-talet. 107 

1976 möter Ulf Ekman för första gången sin sedermera blivande hustru Birgitta. Detta sker på 

en retreat utanför Uppsala där den helige Anden var ämnet i fokus på retreaten. De två fattade 
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genast tycke för varandra.108 Ulf och Birgitta gifte sig senare samma år.109 Familjens utökades 

sedan de följande åren med flera barn.  

Birgittas far var den kände predikanten Sten Nilsson. Han skulle betyda mycket för Ulf som 

såg honom ”...som en andlig far.”110  

1979 prästvigs Ulf Ekman. Han började samtidigt jobba som studentpräst i Uppsala genom 

SESG (Sverige Evangeliska Student-och Gymnasiströrelse, nuvarande Credo).111 Under en 

kortare period 1980 studerar Ekman den karismatiska väckelsen i USA. Han beskriver det 

som en omvälvande och betydelsefull tid.112 Samma år sker framgångar för Ekman genom sin 

tjänst hos SESG. Från att till en början ha predikat och undervisat för ett 50-tal personer på 

sina samlingar, så ökar snabbt Ekmans popularitet och samlingarna samlar inom kort uppåt 

200 personer. Ett genombrott för Ekman sker i och med detta. 113  

1981 går flyttlasset till USA för familjen Ekman. Det flyttar till Tulsa för studier vid skolan 

Rhema Bible Training Center. 114 115 Ett av skolans huvudämnen i undervisningen var den 

andliga utvecklingen och att vara i tjänst för Herren.116 På skolan fanns även en bön-och 

helande skola. Det fanns också bönegrupper där tungotalet kunde pågå i timmar.117  

Under våren 1983 så startas stiftelsen Livets Ord och församlingen Livets Ord av Ulf 

Ekman.118 119 Hösten 1983 startar Livets Ords bibelskola. 180 elever examineras efter det 

första året.120 1985 startar Livets Ords kristna skola.121 1985 sänds ett TV-program om Livets 

Ords där församlingen och bibelskolan, enligt Aronson, framställs som en sekt som bland 

annat anser att handikappade, genom deras synder, har orsakat sina handikapp. 122   

1987 invigs Livets Ords nya kyrka i Uppsala, som efter vidare utbyggnader ett antal år senare 

hade en kapacitet för 5500 personer. 123 1988–1990 studerar sångerskan Carola Häggkvist på 
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Livets Ords bibelskola vilket drar medias uppmärksamhet till bibelskolan och 

församlingen.124 1989 sätts planerna i verket för en stor satsning på evangelisering i 

dåvarande Sovjetunionen.  Målet var att satsa 40 miljoner under fyra år för att nå ut till de 

onådda folken med budskapet. Projektet beskrivs i efterhand som en stor framgång. 1989–

1990 görs även stora insamlingar för humanitära insatser mot hungersnöden i världen.125    

1990 genomsyras av framgångar och en större acceptans till Livets Ord från både samhället 

och kristenheten. Bland annat sänds en TV- gudstjänst från Livets Ords församling.126 Samma 

år gifter sig Carola Häggkvist och Runar Sögaard i Livets Ord församling med 4000 personer 

på plats.127 En allvarlig händelse sker dock detta år för församlingen när en bomb exploderar i 

kyrkans foajé. Ingen person skadades.128  

1994 startar Livets Ord University.129 1995 Carola Häggkvist och Runar Sögaard lämnar 

Livets Ord.130 1996 har Livets Ord att vid denna tidpunkt startat Livets Ord bibelskolor i 

Ryssland, Albanien och Tjeckien. Församlingen har vid denna tidpunkt ett 70-tal missionärer 

i ett flertal länder i Östeuropa. Livets Ord har producerat böcker som finns översatta till 30 

språk. Livets Ords sommarkonferens samlar ca 10 000 personer.131 

2013 lämnar Ulf och Birgitta Ekman Livets Ord. Pastorsparet Joakim och Maria Lundqvist tar 

över. 2014 konverterar Ulf och Birgitta Ekman till katolska kyrkan.132  

 

8.3. Analys av Ulf Ekman utifrån Barnes fyra satser om karismatiskt ledarskap 

8.3.1. Av Gud utsett ledarskap och den rätta tron  
 

I Ekmans bok Ett liv i seger (1990) berättar han hur en församling bör arbeta för att bygga 

upp Kristi kropp. Med hänvisning till Efesierbrevet 4:11-13 förmedlar Ekman hur varje 

människa som ska bygga upp Kristi kropp har blivit tilldelad en specifik uppgift av Gud. 

Människan har blivit tilldelad specifika tjänstegåvor inom olika områden (till exempel 

ledarskap) för att bygga upp Kristi kropp. Ekman menar att vi inte själva kan välja vilken 
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uppgift vi vill utföra, utan uppgiften måste stämma överens med de tjänstegåvor som Gud har 

tilldelat oss. Kristi kropp är enligt Ekman som en armé. Alla tjänstegåvor ska komplettera 

varandra för att besegra fienden. 133 134 Liknande resonemang finner vi i Ekmans bok Den 

levande Gudens församling (1993). I boken lyfter Ekman fram att ledarskap börjar med en 

vision från Gud. Det är Gud som kallar och väljer ut ledarskapet i en församling.135 

Ekman såg den nytestamentliga församlingensmodellen som förebild. Apostlarnas syn på 

undervisning, som beskrivet i Apostlagärningarna, var den ”lära” som Livets Ord skulle hålla 

fast vid (återgå till). Ekman skriver hur de lokala nytestamentliga församlingarna växte sig 

starka genom att de trodde på en stark tillväxt i församlingen. Ekman drar då slutsatsen att en 

övertygelse bland församlingsmedlemmarna om en stark tillväxt, gör församlingar 

framgångsrika. 136 Livets Ords församlingen försökte efterlikna de första bibliska 

församlingarna.137 

Ekman beskriver i sina memoarer Livets Ords teologi som ”…starkt pingst-karismatiskt 

influerad, men samtidigt förankrad i historisk tro”. Den trosbekännelse Ekman uppgav sig 

tillhöra var den apostoliska och nicenska trosbekännelsen. 138 Ekman beskriver att fokus i 

församlingens-och bibelskolans teologi var: andens gåvor, lovsång, förbön, helande och 

befrielse. 139 Församlingslivet i Livets Ord gav utlopp för glossolali (tala i tungor) både vid 

gudstjänster och vid bönemöten/bönesamlingar.140  

Utifrån en analys av Ekmans bok Ekonomisk frihet (1989) så utvecklar Coleman ett 

resonemang om Ekmans syn på givande och välstånd: Gud beskrivs som en glad givare som 

med glädje ger gåvor till människan. På samma sätt ska människan ge gåvor till sina 

medmänniskor. Genom att i glädje ge gåvor kommer människan närmare Guds sanna natur. 

Pengar ska komma till användning och får inte samlas på en hög någonstans där de inte 

används. För det första så blir de som spar pengar på hög i slutändan fattiga, och för det andra 

så är oanvända pengahögar en tjänst åt djävulen. Pengar som används kommer till nytta för 

Guds verk, medan pengar som samlas på hög inte gör någon nytta, och blir på så sätt en tjänst 

åt djävulen. Ekman berättar att djävulen talade till honom om att inte predika om pengar och 
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välstånd i Sverige. Detta gjorde Ekman helt övertygad om att det var just välstånd och pengar 

han skulle predika om. 141  

Coleman beskriver hur Ekman och Livets Ord utsätts för kritik från flera olika håll under de 

första åren i deras verksamhet. Livets Ord ansågs bland annat bedriva ”hjärntvätt” av sina 

medlemmar. 142 En journalist från Kyrkan Tidning upplevde en gudstjänst på Livets Ord som 

en ”masspsykos”. Psykosen beskrivs som särskilt lyckosam då gudstjänstdeltagarna var unga 

och påverkbara, och målet med ”masspsykosen” ansågs vara att människors känsla för att dra 

gränser skulle försvinna och att individens egna identitet skulle tonas ner.  143 144  

Ekman skriver i sina memoarer att han upplevde kritik från kristet håll av företrädare från 

både statskyrkan och frikyrkorna, samt den kristna pressen. Efter ett program i Sveriges 

Television om Livets Ord, där församlingen framställdes som en sekt, enligt Ekman, upplevde 

han och församlingen därefter en direkt ”…avsky från allmänheten.”145 Kritiken från 

kristenheten bestod bland annat i att församlingen och Ekman bedrev en ”framgångsteologi”, i 

betydelsen att syftet med tron var att skaffa sig materiella tillgångar. Ekman menar att när 

ordet ”framgång” användes i församlingen syftade det på den troende inte skulle uppleva brist 

i sitt liv, utan ha ett acceptabelt välstånd i sitt liv. Människan ska inte lida brist.146 Som 

resultat av flera års hård kritik uppstod en isolering för Livets Ord och en sektstämpel hade 

uppkommit på församlingen.  

Trots den isolering som hade uppkommit för Livets Ord i den svenska kristenheten, så hade 

Livets Ord, på det stora hela, en öppen och positiv inställning till den globala kristna 

gemenskapen.147   

I synen på det ”världsliga” finns i Ekmans bok Den levande Gudens församling (1993) 

förmaningar om en distans till det världsliga. Ekman beskriver i texten hur varje troende är en 

konung och präst enligt första Petrusbrevet 2:9. Den troende är en del av ett folk som tillhör 

Gud. Den troende tillhör Guds rike. I Guds rike är varje troende en konung och präst. Ekman 

menar då att det finns bland annat prästerliga tjänster för en troende. Den troende ska bland 

annat ha avskildhet inför Gud och leva heligt, den troende ska offra och be för folket, 
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förkunna Guds Ord och sanningen till folket. Om den troende inte lever inför Gud, heligt, rent 

och avskilt, kan den troende inte förvänta sig bönesvar. För att den troendes auktoritet som 

präst och konung ska fungera blir det nödvändigt att de tidigare nämnda ”reglerna” 

upprätthålls. 148  

 

8.3.2. Politik och samhälle  
 

I Ekmans bok Ett Liv i seger (1990) får vi en inblick i Ekmans syn på det svenska samhället. 

En del i boken heter Land och samhälle och det första kapitlet har rubriken: Vilket Sverige vill 

du ha? I detta kapitel och de följande kapitlen så beskriver Ekman det samhälle han vill se i 

Sverige. Ekman inleder med att beskriva hur människan av Gud fått ett ansvar att ta hand om 

den plats där den bor, likt Adam i första Moseboken fick i uppdrag av Gud att bruka och ta 

hand om lustgården i Eden. Ekman menar att Gud har satt ordningar för samhället som vi ska 

följa, och genom att följa de ordningar och normer som Gud givit människan, så kommer inte 

djävulen få något grepp om samhället. Ett samhälle där djävulen får plats leder till att 

människorna bryts ner.149 Om samhället inte vilar på kristna värderingar, utan att humanism 

får ett stort inflytande, så finns stora faror, enligt Ekman, att normer försvinner och det mesta 

blir relativt. I ett samhälle där allting är relativ och inga bestämda sanningar finns så hamnar 

människan i en andlig misär. Livet i andlig misär blir ett liv utan mening där människor söker 

sig efter det ena och andra i jakten på mening och självförverkligande. Ekman anser att ett 

samhälle inte kan vila på en humanistisk grund. Ekman förespråkar därför istället ett samhälle 

där kristna värderingar och normer råder, och där värderingar och normer vi följer är stiftade 

av Gud och inte människan. Detta menar han är en förutsättning för att människan ska må 

bra.150  

Vidare i boken varnar Ekman för att utbildning inte kan utgå från en humanistisk och ateistisk 

livsåskådning där vi söker frälsning genom kunskap. Det är genom Jesus som frälsningen nås. 

Det är Gud som ska sättas i centrum och inte människan. Detta blir förutsättningen för ett bra 

samhälle enligt Ekman.151 Ekman ser väckelse som ett sätt att återupprätta ett samhälle där 

kristna värderingar råder. Genom väckelse och en sund gudsfruktan kommer människan, 
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enligt Ekman, inte sukta efter till exempel alkohol, nyfikenhet på ockultism, pornografi, 

korruption, laglöshet eller politisk maktfullkomlighet. Ekman syn på detta är att en människa 

som överlåtit sig åt Gud inte kommer känna lust efter de exempel som nyss nämndes. 152 

I Ekmans bok Den levande Gudens församling (1993) beskriver Ekman hur han anser sig 

motarbetad av socialistiska krafter (socialistisk ande) i Sverige.153 Socialisterna, menar 

Ekman, vill att skolorna ska bli avkristnade, att Sverige ska bli helt sekulariserat är målet, att 

kristendomens budskap från statskyrkan ska bli anpassat till ”det världsliga”, och att de 

teologiska fakulteterna ska styras av staten.154 I Ekman bok Ett liv i seger (1990) menar han 

att Sverige har låtit djävulen få grepp om landet. Djävulen har smugit sig in i landet som en 

följd av att Sverige inte längre följer Bibelns budskap. Inom den svenska kristenheten finns 

också det farliga förhållningssättet till konflikter, att kristna ska vara överens i en form av 

konsensus. Ekman menar istället att kristna inte ska vara rädda att ta konflikter om det 

behövs, även inom kristenheten.155  

Ett exempel på hur Ekman konkret arbetade för ett förändrat Sverige kan vi finna i ett 

seminarium från 1988, arrangerat av Livets Ord. På seminariet förs det fram att den pågående 

avkristningen i det svenska samhället kraftfullt behövde stoppas. Detta skedde i april det året 

och senare i maj samma år arrangerades en konferens i Örebro som hette Det stora bönemötet 

där bland annat bön över att de ateistiska andemakterna som fått fäste i samhället, skulle få ett 

stop.156 Ett annat exempel, för ett förändrat samhälle, var genom Livets Ords startande av 

friskolor. Ekman såg att det behövdes kristna alternativ vad gäller skolor, så föräldrarna hade 

ett val gällande undervisning.157 158  

Coleman lyfter fram hur Ekman i slutet av boken Gud, staten och individen (1988) ber en bön 

för Sverige. I bönen ber Ekman att Guds plan för Sverige ska skrida till verket. Coleman 

lyfter fram hur medlemmar i församlingen anser att kristna bör ta plats i Sveriges riksdag för 

att styra landet i rätt riktning. Landet ska styras i namnet Jesus. 159  

Under 1980-talet ”anklagades” Livets Ord för att vara en ”svensk variant” av amerikansk 

kristen höger. Detta grundade sig i att församlingen (framförallt Ekman) ondgjorde sig över 
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att den svenska staten ville kontrollera välståndet i Sverige. Församlingens åsikt var att 

makten skulle ligga hos medborgarna och att staten inte skulle vara någon överhet som 

kontrollerade medborgarna. Det ondskefulla, enligt Ekman och Livets Ord, var att staten först 

skulle driva in skyhöga skatter, för att sedan själva bestämma hur mycket de skulle ”betala 

tillbaka” till medborgarna. 160  

Coleman beskriver att Ekman och Livets ord såg friheten i en fri marknad så att 

entreprenörskap kunde få växa fram. De såg förvisso nackdelar med en fri marknad och 

entreprenörskap, det kunde trots allt innebära försämrad social-och ekonomisk jämställdhet i 

landet, men fördelarna övervägde nackdelarna (går det att tolka som utifrån Colemans text). 

Eran med socialdemokrati och statens kontroll av samhället ville Ekman och Livets Ord 

avsluta. 161 Församlingen blev på så sätt en stor kontrast mot den socialdemokratiska 

samhällsmodellen och den positiva synen på socialdemokraterna bland andra kristna i 

Sverige.  

Coleman lyfter fram att Ekman i mitten av 1980-talet håller en predikan på temat ”Vilket 

Sverige vill du ha?” Ekman predikar att han vill att svenska folket ska få tillbaka sin frihet, 

och att de politiska makter (socialism) som vill begränsa friheten, måste bort. 162 Predikan 

finns även beskriven av Ekman i hans bok Den levande Gudens församling (1993) där Ekman 

belyser att han upplevde en kontroll av staten vid det skedet i Sverige, som begränsade 

friheten (till exempel entreprenörskap) för invånarna. I predikan säger Ekman även att 

”Socialism är av djävulen” och ”Vi behöver en ny regering”.163Ekman utvecklar i sina 

memoarer att det budskap han ville föra ut, när han kritiserade socialism i socialdemokratisk 

form, var att en kristen person kan kämpa för att utjämna orättvisor, hjälpa de fattiga, arbeta 

för rättfärdighet med mera, utan att för den delen ha en socialistisk grundsyn.164 Socialismen i 

Sverige motarbetade och misstänkliggjorde entreprenörsandan ansåg Ekman. 165 

Inom Livets Ord upplevde nya kristna medlemmar, som kom från den traditionella kyrkan, att 

de i församlingen hos Livets Ord kunde få tala om pengar och välstånd. I Livets Ord kunde 

medlemmarna vara framgångsrika affärsmän/affärskvinnor och samtidigt vara en god kristen 
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person. Ingen skulle behöva känna sig begränsad av Jante-lagen, som Coleman uttrycker det. 

Livets Ord formade sig efter människors behov vilket den traditionella kyrkan inte gjorde. 166 

Coleman beskriver Livets Ord som “Faith Christians”. Faith Christians kan förklaras som en 

tro som baserar sig på att det kristna livet ska innebära både välstånd och god hälsa. Tron 

bygger på att om du har den rätta tron (en stark tro) så kommer du få god hälsa och ett 

materiellt välstånd i ditt liv. Det som betonas är även en stark tro på den helige Andens kraft 

och den personliga relationen till Jesus.167 I sina studier framför Coleman hur personer som 

börjar på Livets Ords bibelskola ibland kommer från andra kyrkor eller församlingar. De dras 

till Livets Ord på grund av de upplever att de kan leva ut sin tro i frihet där, utan att 

begränsas.168  

Coleman har fått berättat för sig av församlingsmedlemmar till Livets Ord att man redan 

innan man fått det man bett om ska man se det som att framgången (bönesvaret) redan 

kommit. Den troende ska inte tänka negativa tankar huruvida bönesvar kommer eller ej. Det 

kan påverka bönesvaret negativt. Den troende ska var glad i sitt givande och ha en fast och 

stark tro på återgäldande. 169 

Ulf Ekman och Livets ords förhållande till givande menar Coleman är också att du som 

individ blir del av något större. Den enskilde blir en betydande del i missionen. En form av 

självförverkligande genom givandet. I Livets Ords syn på ekonomi blir inte givande någon 

distanserad del för givaren mellan gåvan och målet, utan i Livets Ord är den enskilde 

individen delaktig i förändrandet av världen. Detta ger en stor inre tillfredsställande känsla 

och kan liknas vid en form av självförverkligande.170   

 

8.3.3. Rutinisering och institutionalisering under pågående karismatiskt ledarskap  
 

Coleman beskriver den starka effekt som Ekman hade i sitt karismatiska ledarskap. I sina 

fältstudier av Livets Ord ser han i Ekman en ledare som åtnjuter det fulla förtroendet från sina 

elever/församlingsmedlemmar. Coleman menar att somliga av församlingsmedlemmarna 

eftersträvade att likna Ekman. Vid tillfällen då församlingsmedlemmar av journalister blev 
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benämnda som kopior av Ekman, upplevdes det inte som en förolämpning. 

Personen/personerna upplevde då, enligt Coleman, att Ekmans undervisning hade påverkat 

dem i en positiv riktning och förbättrat deras andliga sidor.171  

Under 1980-talet ger Ekman ut flertalet böcker och månatliga kassettband och videoband från 

Livets Ord gudstjänster och bibelundervisning ges ut. Kassetterna började distribueras i 

Norden redan från Livets Ord start. Från 1990-talet och framåt övergick detta till CD-skivor 

och så småningom via internet  172 173 Från 1989 sätts planer i verket för en stor satsning på 

evangelisation i dåvarande Sovjetunionen.174 1996 har Livets Ord, vid denna tidpunkt, startat 

bibelskolor i Ryssland, Albanien och Tjeckien. Församlingen har vid denna tidpunkt ett 70-tal 

missionärer i ett flertal länder i Östeuropa, Livets Ord har producerat böcker som fanns 

översatta till 30 språk och Livets Ords sommarkonferens samlade ca 10 000 personer.175   

 

8.3.4. Den karismatiske ledaren kan komma från den institutionella religionen  
 

Ulf Ekman var tidigare luthersk präst inom Svenska Kyrkan och kom från den traditionella 

kyrkan/den institutionerade religionen innan Livets Ord. Det kan tolkas som att Ekman såg att 

den kristna trons grundläggande element fanns i högkyrkligheten. Det som Ekman saknade 

var dock att helande inom Svenska Kyrkan inte lyftes fram som något nu gällande. Redan 

under studietiden till präst ser vi hur Ekmans syn på helande bryter med de rådande normerna 

som fanns inom prästutbildningen. Helande sågs av lärarna tillhöra ur-kristendomen och ej 

relevant längre. Ekman ansåg helande högst relevant. Detta kan ses som ett led i vägen fram 

till utbrytandet från den traditionella kyrkan för Ekman. 176 

Ekman prästvigs 1979 och arbetar sedan inom den institutionerade religionen som 

studentpräst i Uppsala genom SESG (Sverige Evangeliska Student-och Gymnasiströrelse, 

nuvarande Credo).177 Ekmans möten med den karismatiske väckelsen i USA på 1980-talet kan 

ses som ytterligare steg i vägen till utbrytning från den traditionella kyrkan.178 Samtidigt på 

hemmaplan skördar Ekman framgångar i sitt predikande genom att ge sig utanför den 
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traditionella fåran. Predikningar om helande och befrielse lockar storpublik men uppskattas 

inte av den traditionella kyrkan och den högkyrkliga liturgin.179  

När Ekman studerar ett år på Rhema Bible Training Center i Tulsa, USA tar han ytterligare 

steg mot att bryta upp från den traditionella kyrkan.180 181  

 

8.4. Sammanfattning av Ulf Ekman-analys utifrån Barnes fyra punkter om karismatiskt 

ledarskap 
 

Ekman beskriver hur varje människa blivit tilldelad en specifik uppgift för att bygga upp 

Kristi kropp. De tjänstegåvor Gud givit människan kan vi inte själva välja, utan blivit 

tilldelade av Gud.  

Ekman såg den nytestamentliga församlingsmodellen, så som den är beskriven i 

Apostlagärningarna, som en förebild att sträva efter. 

Under Livets Ords första år utsattes församlingen för kritik från andra kristna, massmedia och 

samhället i stort. Livets Ord och Ekman var öppen för den globala kristna gemenskapen.  

Ekmans syn på givande och välstånd var att Gud älskar att ge människor gåvor. Genom 

materiellt välstånd kan människor bättre verka för Guds rike, enligt Ekman.  

Livets Ord beskrivs som “Faith Christians”. Faith Christians kan förklaras som en tro som 

baserar sig på att det kristna livet ska innebära både välstånd och god hälsa. Det som betonas 

är även en stark tro på den helige Anden och ett starkt personligt förhållande till Jesus. 

Församlingslivet i Livets Ord beskrivs som en plats där den troende kan leva ut sin tro i frihet, 

vilket lockar kristna från andra församlingar att delta i Livets Ord möten. 

I Livets Ords syn på ekonomi blir inte givande någon distanserad del för givaren mellan 

gåvan och målet, utan i Livets Ord är du delaktig i förändrandet av världen. Detta ger en stor 

tillfredsställande faktor och känsla av självförverkligande för den enskilde 

församlingsmedlemmen.   

Livets Ord och Ekmans syn på pengar kombinerat med Ordets makt sågs som en form av 

karismatisk ekonomi. När människor offrar ser Gud att de inte är bundna till den materiella 

                                                           
179 Aronson 1990:208–209.  
180 Ekman 2011:279–281.  
181 Ekman 2013:14–15 
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världen, och som resultat av offrandet ger Gud människan välstånd och framgång att verka för 

Guds rike.  

 Redan kort efter Livets Ords början startar församlingen en produktion av kassetter och 

videoband i evangelisationssyfte. Till en början pågår evangelisationen i Sverige och i 

nordiska grannländer. Från 1989 startar ett större evangelisationsprojekt i dåvarande 

Sovjetunionen. I mitten av 1990-talet har Livets Ord, vid denna tidpunkt, har grundat 

bibelskolor i Ryssland, Albanien och Tjeckien. Församlingen har ett 70-tal missionärer i ett 

flertal länder i Östeuropa. Livets Ords böcker finns översatta till 30 språk och Livets Ords 

sommarkonferens samlar ca 10 000 personer.182   

Ulf Ekman var tidigare luthersk präst inom Svenska Kyrkan och arbetade under en tid som 

studentpräst i Uppsala. Ekman kom från den traditionella kyrkan innan Livets Ord. Det vi kan 

se i Ekmans böcker är att han redan under studietiden till präst ansåg att delar av ur-

kristendomen inte lärdes ut som något nu gällande. Ekmans möten med den karismatiska 

väckelsen i USA på 1980-talet kan ses som ett led till att Ekman sedermera lämnar Svenska 

Kyrkan. Ekman drar stora skaror genom att i sin roll som studentpräst gå utanför den 

traditionella fåran. Predikningar om helande och befrielse lockar storpublik men uppskattas 

inte av den traditionella kyrkan och den högkyrkliga liturgin. Detta gör att Ekman till slut blir 

tvungen att vidareutveckla/bryta sig loss från den traditionella kyrkan.   

 

9. Resultat: Vad skiljer och vad förenar Lewi Pethrus-och Ulf Ekmans 

religiösa karismatiska ledarskap? Analyserat utifrån Barnes fyra satser 

om karismatiskt ledarskap.  

9.1.  Av Gud utsett ledarskap och den rätta tron  

9.1.1. Förenar 
 

Det går att tolka utifrån primär- och sekundärlitteratur, samt citat, att Pethrus och Ekman 

indirekt (mellan raderna) såg sig vara utsedda av Gud av leda. Detta tolkar jag utifrån att 

Ekman menar att människor har blivit tilldelade en specifik uppgift av Gud för att bygga upp 

Kristi Kropp (ledarskapet nämns då som en uppgift bland flera). På samma sätt menar Pethrus 

att de som arbetar för Guds rike är tillsatta av Gud, samt att Pethrus säger sig aldrig ha tvivlat 

                                                           
182 Coleman 1998:248.  
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på den uppgift som Gud givit honom. Både Pethrus och Ekman ansåg att i ledarskapet fanns 

ett tilltal från Gud om vad som var rätt i tron. Båda såg det nytestamentliga församlingslivet 

som idealiskt. 

 

9.1.2. Skiljer  
 

Pethrus ansåg i högre grad att församlingen behövde fjärma sig från ekumeniken och det 

”värdsliga”. Åren ca 1925–30 fram till ca år 1970 styrde Pethrus Pingströrelsen in i en 

förhållandevis påtaglig slutenhet. Detta bekräftas även av den sekundärlitteratur som 

uppsatsen använt sig av. Medlemmarna i Pingströrelsen behövde fjärma sig från både 

samhället och ekumeniken. Pethrus ville inte ha ekumeniskt samarbete med andra kristna 

samfund. Åren före 1925–30 och efter ca år 1970 tyder enligt sekundärlitteraturen på att det 

då fanns en mindre slutenhet och en större öppenhet mot andra kristna och samhället i stort. 

Livets Ord och Ulf Ekman hade en öppenhet till ekumeniskt samarbete. I primärlitteraturen av 

Ekman finns varningar om en viss vaksamhet mot det världsliga. Den slutenhet som uppstod i 

Livets Ord under 1980-talet, gentemot samhället och kristenheten i Sverige, kan tolkas utifrån 

att kritik från samhället, massmedia och andra kristna ledde församlingen in i en icke vald 

isolering.  

Pethrus predikade om en enkel livsföring, Ekman förespråkade ett liv i välstånd och 

framgång.  

 

9.2. Politik och samhälle 

9.2.1. Förenar  
 

Vid sekelskiftet 1900 flyttade stora delar av befolkningen in till städerna, från landsbygden. I 

den mer anonyma stadsmiljön kände en del utanförskap. Pingstförsamlingarna blev i vissa fall 

som ett andra hem, och ens andra familj. Den familjära känslan i församlingarna förstärktes 

genom att medlemmarna kallade varandra ”broder” och ”syster”, vilket vi kan läsa i 

sekundärlitteraturen. I flera källor beskrivs hur Pethrus fokus i början på 1940-talet vidgas 

från att inte bara innefatta det kristna församlingslivet utan fokus riktas också mot det svenska 

samhället. Avkristningens faror ses som skälet. Pethrus ville erbjuda människor ett alternativ 
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för de som kände missnöje över de avkristnande förändringar som pågick enligt Pethrus. 

Pethrus var även med och initierade ett politiskt parti.  

Ekman beskriver i primärlitteraturen att Livets Ord är en väckelse som uppkommit i en tid av 

moraliskt förfall. Ekman menar att de lokala församlingarna hade blivit platser för strider, 

småsinthet, fattigdomstänkande och brist på väckelse och tillväxt. Ekman hade ett budskap 

om tro på välstånd för kristna. Ett budskap som inte gick att finna i den traditionella kyrkan. I 

Livets Ord blir medlemmen även en del av att kunna påverka samhället i rätt riktning. Detta 

ger en stor tillfredsställande faktor och känsla av självförverkligande för den enskilde 

församlingsmedlemmen.  

Sammanfattningsvis: Både Pethrus och Ekman ser avkristnande tendenser i samhället och 

båda söker motverka detta genom att erbjuda egna alternativ. 

 

9.2.2 Skiljer  
 

Den största skillnaden mellan Pethrus och Ekman kan även i denna kategori summeras med 

synen på välstånd. Pethrus ser att ett liv med enklare livsföring utan större extravaganser som 

det rätta för de kristna. Ett liv i flärdfullhet såg han inte som lämpligt. Ekmans syn är snarare 

det motsatta. Den troende fick leva i välstånd och det var inte problematisk att vara en 

framgångsrik affärsman och ha en hög levnadsstandard, eller för den delen be om materiella 

fördelar. Gud unnar människor att ha det bra.  

Pethrus ansåg inte att socialdemokratiska värderingar och tanken om en välfärdsstat var något 

negativ, bara det skedde i kombination med kristendomen. Pethrus beskriver sig som 

konservativ, men stödjer tanken om social- och ekonomisk jämlikhet. Ekman var emot 

socialism i socialdemokratisk form, och ansåg att sociala-och ekonomiska orättvisor i 

samhället, kunde bekämpas utan en socialistisk ideologi. Ekman ondgjorde sig över att den 

svenska staten skulle kontrollera välståndet i landet genom att driva in höga skatter.  

 

9.3. Rutinisering och institutionalisering under pågående karismatiskt ledarskap 

9.3.1. Förenar 
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Pethrus förmedlar genom böcker, tidningar, predikningar med mera, de riktlinjer han vill se 

för både Filadelfiakyrkan i Stockholm och Pingströrelsen i stort. Pethrus läror/syn på den 

kristna tron förs in tidigt i Pingströrelsen. Genom den institutionerade grund Pethrus redan 

tidigt i sin karriär lägger, och hans senare institutionsbyggande, lägger han en tydlig grund för 

sina ”läror” att leva vidare på. Genom den genomgående institutionerade riktningen i både 

kristenheten och i samhället blir Pethrus arv starkt förankrat. Pethrus kristna motkultur och 

hans förankring av sina läror i Pingströrelsen skapar en tydlig linje och kontrast mot andra 

kristna läror. Detta gör Pethrus läror tilltalande även efter hans bortgång.  

Ekmans undervisning hade stark påverkan på församlingsmedlemmarna och eleverna på 

Livets Ords bibelskola. Ett exempel som lyfts fram är att medlemmar/elever, i vissa fall, 

tenderade att efterlikna Ekmans uttryckssätt.  

Ekman påbörjade tidigt distribuering av kassetter och videoband (innehållande predikningar 

och undervisning) runt om i Sverige och Norden. I slutet av 1980-talet gör Ekman och Livets 

Ord stora evangeliseringsinsatser i dåvarande Sovjetunionen. Vid 1990-talets mitt har Ekman 

och Livets Ord startat bibelskolor i flertalet länder och skickat ut ett 70-tal missionärer i 

världen.  

Sammanfattningsvis: Både Pethrus och Ekman genomförde institutioneringen/rutinisering 

under pågående ledarskap.  

 

9.3.2. Skiljer 
 

Pethrus institutioneringen/rutinisering pågick under en lång tidsperiod. Ekmans 

institutioneringen/rutinisering pågick, i förhållande till Pethrus, under en kortare tidsperiod. 

Pethrus aktiva år var mellan 1910/1911 fram till sin död 1974. Ekmans aktiva år var mellan 

1983–2013. Pethrus hade därigenom möjlighet till en längre institutionering-och 

rutiniseringsperiod. Pethrus påbörjade sitt arbete i början av seklet, Ekman i slutet. Därav 

hade de även olika tekniska förutsättningar för institutioneringen/rutinisering. 

 

9.4. Den karismatiske ledaren kan komma från den institutionerade religionen 

9.4.1. Förenar 
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Både Pethrus och Ekman kom från de kristna leden och kristna traditioner. Det som de båda 

gjorde var att de tog med sig grunderna från kristna traditioner och utvecklade dem.  

 

9.4.2. Skiljer 
 

Pethrus kom ursprungligen från Svenska Baptistförbundet. Ekman var tidigare luthersk präst 

inom Svenska Kyrkan. Svenska Kyrkan är den traditionella kyrkan/den institutionerade 

religionen. Svenska Baptistförbundet är en frikyrka och kan ej ses som institutionerad 

religion. Pingströrelsens tro skilde sig inte markant från baptisternas tro. Svenska Kyrkan 

ordningar skilde sig starkt från Livets Ord. Ekman hade en teologisk utbildning, Pethrus hade 

en två-årig pastorsutbildning. Ekman kom från högkyrklighet och den akademiska världen, 

Pethrus hade läst vid Baptisternas Pastorsutbildning.  

 

10. Slutsatser och förslag på framtida studier 
 

Uppsatsen är en jämförande studie i Lewi Pethrus-(Pingströrelsen) och Ulf Ekmans (Livets 

Ord) religiösa karismatiska ledarskap. Både Lewi Pethrus och Ulf Ekman var framgångsrika i 

sitt karismatiska ledarskap, men byggdes helheten i deras karismatiska ledarskap upp av 

samma beståndsdelar?  Vad skiljer och vad förenar?  

Syftet med denna uppsats var att presentera skillnader och likheter i Pethrus och Ekmans 

framgångsrika karismatiska ledarskap, samt till att öka kunskapen i jämförande studier mellan 

Lewi Pethrus och Ulf Ekman.  

Syftet med denna studie/uppsats bör anses som nått. Uppsatsen har redovisat skillnader och 

likheter i Lewi Pethrus-och Ulf Ekmans religiösa karismatiske ledarskap, samt att den givit 

mer kunskaper i ämnet jämförande studier av Pethrus-och Ekmans religiösa karismatiska 

ledarskap.  

Förslag på vidare studier i detta ämne kan göras genom att använda sig av ett större 

källmaterial än denna studie. Min studie analyserade två karismatiska ledare som verkat inom 

samma land och religion. Vidare forskning skulle kunna göras genom att analysera fler 

karismatiska ledare inom samma studie. Studierna skulle även kunna vidgas genom att 

karismatiska ledare från olika religioner jämförs, eller att religiösa ledare jämförs med till 



44 
 

exempel karismatiska ledare inom andra yrkesområden. Karismatiska ledare kan även vara 

krigsherrar vilket öppnar för att göra jämförande studier med till exempel tidigare kungar eller 

kejsare.  
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