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1. Förord 
Under arbetet med denna uppsats har ett flertal olika personer varit mig till stor hjälp. 

Först och främst vill jag tacka min handledare Björn Skogar som hjälpt mig i stort och 

smått, lugnat mig varje gång jag har fått panik och alltid kommit med konstruktiv kritik så 

fort jag bett om det. 

Vidare vill jag tacka Amanda Idberg, Anna Malmsborg och Christina Eriksson för 

värdefull feedback och uppmuntran. Dessa fantastiska kvinnor har i varierande omfattning 

varit ett stöd för mig i mitt arbete. Ett stort tack ska även Thomas Malmsborg ha för att 

han alltid ställer upp för mig när jag mest behöver det. Utan honom och hans tekniska 

kunnande hade jag aldrig blivit klar med uppsatsen i tid. 

Sist men inte minst vill jag också sända ut ett stort tack till alla de präster som tog sig tid 

att svara på och kommentera i min enkät, samt till alla hjälpsamma receptionister, 

informanter och medarbetare i Stockholms stifts olika församlingar utan vars hjälp, 

enkäten aldrig hade fått sådan spridning som den faktiskt fick. 

2. Inledning 
Bibelkommissionen gav i slutet av 1999 ut Bibel 2000, som ett resultat av en statlig 

utredning. Uppgiften var att �översätta bibeln till modern och tydlig svenska som gör den 

tillgänglig för så många som möjligt i vår tid� 1. Kommissionen skriver att �Tolkningen 

av bibeln från religiös utgångspunkt har inte varit Bibelkommissionens uppgift. [�] 

Tolkningen och användningen överlåts åt oss alla.�2 

Översättningen var tänkt att svara mot ett intresse från ett stort antal grupper i samhället 

varav konfessionellt kristna bara var en av dessa grupper. Idag har ändå Svenska kyrkan 

övergått till att använda sig av denna nya översättning i sina gudstjänster. 

2.2 Frågeställning 

Den primära överordnade frågan jag i min undersökning har velat få svar på är hur 

yrkesverksamma svenskkyrkliga präster i Stockholms stift ser på bibelöversättningen 

Bibel 2000. Underordnat denna fråga ville jag ha svar på om det förelåg några skillnader i 

attityder mellan kvinnliga och manliga präster och mellan präster med yrkeserfarenhet av 

den fullständiga översättningen från 1917 och dem som saknar sådan erfarenhet. 

                                                
1 http://www.bibeln.se/om_bibeln/om_kommissionen.html, 10 maj. 
2 Ibid. 
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2.3 Syfte 

Syftet med min undersökning är att ge en överskådlig bild av Stockholms stifts prästers 

attityder, åsikter och funderingar kring Bibel 2000. Dessutom vill jag utifrån de svar och 

kommentarer jag fått föra en diskussion kring aspekter, passager och implikationer hos 

Bibel 2000-översättningen.  

2.4 Material 

Jag utgår i min undersökning från den enkät som jag har skickat ut till samtliga3 

yrkesverksamma präster i Stockholms stift och de svar jag fått från dessa. Jag kommer 

även att fördjupa mig i Bibelkommissionens arbete, direktiv och utlåtanden och relatera 

det till testpersonernas svar. 

2.4.1 Urval 

Då jag omöjligen kan samla in ett så stort material att jag kan säga något om 

svenskkyrkliga prästers attityder till Bibel 2000 i allmänhet har jag valt att begränsa mig 

till präster verksamma i Stockholms stift. Detta har både en praktisk och en metodologisk 

anledning. Dels har det varit en säkerhet att veta att om ett elektroniskt utskick inte 

lyckades skulle det inte vara omöjligt att inom tidsramen för uppsatsarbetet besöka de 

berörda församlingarna och lämna över fysiska enkäter i egen person. Dels är Stockholms 

stift Sveriges största stift befolkningsmässigt4 och borde med sin skiftande demografiska 

sammansättning kunna rymma en mångfald olika åsikter och attityder. Stockholms stift 

innefattar både församlingar i stadsmiljö, på landsbygden och i skärgården. 

Anledningen till att jag har valt att enbart vända mig till yrkesverksamma präster i 

Stockholms stift är huvudsakligen praktiskt betingad. Stockholms stifts stiftskansli lät, när 

jag kontaktade dem för rådgivning och hjälp, intresserade av resultaten från sådan 

undersökning som den jag ämnade utföra, men varken kunde eller ville hjälpa till med att 

skicka ut enkäten till prästerna. Församlingarna i Stockholms stift visade sig däremot vara 

mycket samarbetsvilliga. Det fåtal som inte hade namn och adressuppgifter till sina 

anställda var mer än villiga att förse mig med sådana uppgifter, när jag förklarat mitt 

ärende. 

                                                
3 Med reservation för en handfull jag inte har lyckats komma i kontakt med (se metod och urval) samt 
eventuellt tekniskt bortfall i form av problem med e-postprogram hos mig eller hos testpersonerna. 
4 http://www.stockholmsstift.se/stiftet/stockholmsstift.4.95ef17103e1e0347680001533.html, 23 maj. 
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Däremot saknades sådan information så gott som genomgående när en präst var tjänst-, 

föräldraledig eller långtidssjukskriven. Många hade dessutom låtit församlingen veta att 

de, under tiden de var ur tjänst, inte ville ha några arbetsrelaterade utskick. Alltså blev det 

praktiskt ogenomförbart att i studien inkludera icke yrkesverksamma präster. Dessutom 

ville jag helst att testpersonerna skulle ha det yrkesmässiga användandet av Bibel 2000 i 

så färskt minne som möjligt. Av samma anledningar har naturligtvis inte pensionerade 

präster deltagit i undersökningen. 

3. Bakgrund 
Frågan om en svensk nyöversättning av Bibeln aktualiserades redan 1951 då kyrkomötet 

anhöll hos regeringen om åtgärder för att få till stånd en provöversättning av Nya 

testamentet och Psaltaren. År 1961 uttalade sig riksdagen i frågan om behovet och 

riktlinjerna för en ny översättning. 1963 tillsattes en kommitté som antog namnet 1963 års 

bibelkommitté.5 

Kommittén lämnade i början av år 1969 betänkandet �Nyöversättning av Nya 

testamentet. Behov och principer�6. Kommittén föreslog att arbetet med att översätta även 

Gamla testamentet borde påbörjas.7 År 1971 tillsattes 1971 års bibelkommitté för 

översättning av Gamla testamentet.  

1963 års bibelkommitté ansåg även att två nyöversättningar av Nya testamentet var 

nödvändiga �för att rådande behov på ett tillfredsställande sätt skulle kunna tillgodoses�8. 

Den ena versionen, kyrkobibeln, var främst tänkt användas i gudstjänst och skulle ha en 

�koncentrerad, pregnant språkform som står ärvd bibelstil och samtidigt originalets form 

närmare�9. Den andra, folkbibeln, var tänkt för enskild läsning och skulle vara språkligt 

mer lättillgänglig än kyrkobibeln och vara �friare i förhållande till originalets uttryckssätt 

utan att ge avkall på troheten mot dess mening�10. 

Kravet på två olika översättningar avfärdades av remitterade instanser då dessa ansåg att 

två mer eller mindre officiella texter skulle skapa förvirring och andra praktiska 

olägenheter.11 Det föreslogs att översättningen till sin språkform borde komma närmare 

�folkbibeln� än �kyrkobibeln�.  

                                                
5 Utbildningsdepartementet, Statsrådsprotokoll 1972-12-01, Dnr 978, 3588/72, 1972, s 1. 
6 Utbildningsdepartementet, Nyöversättning av Nya Testamentet. Behov och principer, SOU 1968:85, 1968. 
7 Utbildningsdepartementet, Statsrådsprotokoll 1972-12-01, Dnr 978, 3588/72, 1972, s 1. 
8 Ibid, s 1. 
9 Ibid, s 1. 
10 Ibid, s 1. 
11 Ibid, s 2. 
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1971 uttalade sig statsrådet i en premoria till regeringen i frågan: 

 
Arbetet med en nyöversättning av Nya testamentet bör nu fortsätta. Det måste antas rimligt att 

staten i dagens läge tar ansvar för att vi på svenska äger en tillförlitlig, tidsenlig version av 

Bibeln. Arbetet bör inriktas på att skapa en översättning, en nyöversättning som täcker de 

väsentligaste behoven och som därmed om möjligt kan få ställning som huvudtext inom 

svenskt språkområde. Den svenska texten bör ha en sådan språkform, att texten i regel 

effektivt förmedlar originalets innehåll, även innehållsliga detaljer och nyanser, till den vuxne 

genomsnittsläsaren, och äga en stilkaraktär som svarar mot denna huvuduppgift, originalets 

stil och bibeltextens funktioner idag. Alla resurser hos svenska språket som kan tjäna detta 

ändamål bör användas. Sambandet med den nu gällande texten bör bevaras i den mån det inte 

kommer i strid med dessa riktlinjer.12 

 

 1972 lämnade bibelkommittén förslag till riktlinjer för översättningen13. Här föreslog 

man att översättning till stil och innehåll skulle ge den moderna läsaren samma sak som 

grundtexten gav sina läsare. Innehållet skulle dessutom återges korrekt och �så att textens 

innehåll blir tillgängligt för dagens och morgondagens normalskolade vuxna mottagare 

som nått sin språkliga mognad�14. Detta skulle enligt de sakkunniga vara det primära 

kravet för översättningsarbetet. Utöver detta betonades att i de fall där flera tolkningar av 

en utsaga var möjlig skulle översättarna sträva efter att inte välja en översättning som 

binder läsaren vid en enda av dessa tolkningar. Översättningen skulle dessutom �så långt 

som möjligt återspegla stilistiska egenskaper, till vilka hör de stilskillnader som betingas 

av olika genrer och författartyper.�15 

Ytterliggare en intressant aspekt av förarbetet till översättningen finner vi i 1968 års 

beredning om stat och kyrkas betänkande Samhälle och trossamfund. Beredningen tar 

bland annat upp frågan om bibelöversättningen i händelse av �ändrade relationer mellan 

samhället och svenska kyrkan�16. Beredningen ansåg att bibelöversättningar inte enbart 

var en inomkyrklig angelägenhet. De menade att staten �har � från allmänkulturella 

utgångspunkter � ett intresse av att tillse att en användbar bibelöversättning finns 

tillgänglig�17. 

                                                
12 Ibid, s 2. 
13 Utbildningsdepartementet, Inför en ny bibelöversättning. Riktlinjer och förslag, Ds U 1972:10, 1972. 
14 Utbildningsdepartementet, Statsrådsprotokoll 1972-12-01, Dnr 978, 3588/72, 1972, s 3. 
15 Ibid, s 3. 
16 Ibid, s 6. 
17 Ibid, s 6. 
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1974 avlämnade kommittén betänkandet Att översätta Gamla testamentet. Texter, 

kommentarer, riktlinjer18, där allt ifrån grundtexter, organisation av arbetet och riktlinjer 

behandlades. 1975 beslutade regeringen att i huvudsak följa kommitténs förslag för 

principer för översättningen, organisation och tidsplan. En invändning mot de 

sakkunnigas förslag som inkom från de flesta samfunden och teologiska fakulteterna var 

att den nya översättningen �måste ha en sådan form att den ger läsaren möjlighet att tolka 

vissa textställen som profetior om Kristus�19. Dessutom ansåg företrädare för alla lägren 

att traditionella uttryck och hebraismer20 borde bevaras i större utsträckning än vad de 

sakkunniga hade föreslagit. De ansåg att vissa hebraismer är viktiga delar av svenskan då 

de fyller en känslomässig funktion hos språket.21 Denna invändning tas upp och bifalles 

av Statsrådet. 

1977 beslutades vid ett regeringssammanträde att bibelkommissionen även skulle få i 

uppdrag att översätta Apokryferna till Gamla testamentets. Det fastslogs även att 

översättningen av apokryferna inte skulle börja förens översättningen av Nya testamentet 

var klar. Detta för att kommissionens resurser skulle räcka till. Samtidigt fastslogs det att 

översättningen av apokryferna inte kunde stå klara senare än översättningen av Gamla 

testamentet för att apokryfernas ställning inte skulle försvagas.22 

År 1981 publicerade bibelkommissionen nyöversättningen av Nya testamentet. Det 

utkom så kallade blandversioner av Bibeln där översättningen av Gamla testamentet var 

från 1917 men Nya testamentet var från 1981. Redan fem år senare utkom apokryferna till 

Gamla testamentet. Det skulle visa sig att kommissionen med råge hade hållit tidsplanen 

för apokryferna. Först ytterligare nio år senare, 1995, kom direktiven för när ett 

slutförande av arbetet med nyöversättningen av Gamla testamentet, senast måste vara 

avklarat. I ett tilläggsdirektiv till bibelkommissionen uppmanades denna att planera sitt 

arbete så att en samlad utgåva av Bibeln skulle vara tillgänglig första söndagen i advent år 

199923. Arbetet hade tidigare beräknats kunna slutföras tidigast i början av år 2002 men 

                                                
18 Utbildningsdepartementet, Att översätta Gamla testamentet. Texter, kommentarer, riktlinjer, SOU 
1974:33, 1974. 
19 Utbildningsdepartementet, Protokoll vid regeringssammanträde, Dnr 2091/74, 1975, s 3. 
20 En hebraism uppkommer när man översätter ett hebreiskt uttryck ord för ord till svenska så att det inte 
följer normal svensk grammatik.  
21 Utbildningsdepartementet, Protokoll vid regeringssammanträde, Dnr 2091/74, 1975, s 3. 
22 Utbildningsdepartementet, Tilläggsdirektiv för bibelkommissionen, Dir 1977:105, 1977. 
23 Första söndagen i advent börjar det nya kyrkoåret. Följaktligen var första söndagen i advent 1999 första 
dagen på kyrkoåret 2000. 
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Svenska bibelsällskapet såväl som ärkebiskopen framförde önskemål om att 

färdigställandet om möjligt skulle tidigareläggas.24 

Första söndagen i advent 1999 kom så �Bibel 2000� som innehöll de bibliska böckerna i 

sin slutgiltiga utformning. Standardutgåvan med not- och parallellapparater utkom dock 

inte förens i slutet av år 2000. 

 

3.1 Teori 

Det finns oerhört mycket skrivet om Bibel 2000, bibelöversättningar, 

översättningsprinciper, filologi och exegetik. Då min undersökning inte syftar till att 

åskådliggöra debatten kring dessa frågor utan snarare till att beskriva attityderna till en 

specifik översättning kommer jag inte att uppehålla mig särskilt länge vid dessa frågor. 

En principiell svårighet är dock i vad mån så gamla texter som Bibelns kan förstås och 

behålla sin karaktär genom bokstavlig översättning. Om vi skulle låta en dator översätta 

Bibeln skulle förmodligen det allra mesta bli helt obegripligt. Att all översättning 

innehåller ett mått tolkning må vara en kliché men det är inte mindre sant för det. Våra 

ord ändrar betydelse, laddning, associationer och fogar nya till sig. Exempelvis är offer 

inte längre främst något man bränner till gudarna. Det associeras ofta till brottsoffer eller 

självuppoffring. 

En metod för att översätta gammal text är att tolka sammanhanget ett ord står i, fundera 

ut vilka betydelser det kan ha haft för textens samtida läsare och komma på ett ord eller en 

ordalydelse som förmedlar samma sak till den nutida läsaren. Denna metod kräver väldigt 

mycket av översättaren. Utöver språklig kunskap krävs historisk kunskap om textens 

tillkomstkontext och en förståelse för och insikt i dåtidens människor och deras 

livssituation. Det finns dock andra förhållningssätt till översättningsarbete som 

ifrågasätter denna metod som aktualiseras när det är Bibelns böcker som ska översättas. 

En sådan metod är den bokstavliga översättningen, som är ganska oproblematisk när vi 

exempelvis översätter nutida litteratur. Vi är bekanta med andra länders språk och kultur 

och kan i värsta fall fråga någon därifrån om ett förtydligande. När vi i en engelsk roman 

läser att �it�s raining cats and dogs� vet vi att det inte handlar om ett apokalyptiskt 

scenario där det faktiskt faller katter och hundar från himlen utan om ett riktigt busväder. 

Den fördelen har vi inte när vi översätter Bibeln. 

                                                
24 Utbildningsdepartementet, Tilläggsdirektiv för bibelkommissionen, Dir 1995:99, 1995, s 2. 
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En tredje metod som är särskilt vanlig när det gäller översättning av just Bibeln, är att 

man tolkar den utifrån den kristna tron och traditionen. Det är dock sällsynt att någon av 

dessa metoder existerar i sin renaste form. De allra flesta översättningar använder sig på 

ett eller annat sätt av samtliga av dessa metoder. 

Seth Erlandsson var huvudöversättare av Svenska Folkbibelns Gamla testamente och en 

av de skarpaste kritikerna till Bibel 2000. Han har skrivit boken �Hur skall Bibeln 

översättas?�25 där han ger sin syn på just detta problem. Boken är givetvis en partsinlaga 

och Erlandsson är mycket kritisk till bibelkommissionens arbete. Det ska dock sägas att 

Erlandsson i sitt förord är öppen med detta. 26 Erlandsson menar att man måste försöka 

göra full rättvisa åt det verk som översätts. Man får med andra ord inte påverkas av sina 

subjektiva uppfattningar om verket. �Det är inte vetenskapsmäns rekonstruktioner av vad 

som är rimligt eller möjligt som skall översättas utan Bibelns budskap, vad texten 

säger.�27 Han menar även att innehållet inte får anpassas till vad man själv kan acceptera 

även om översättaren inte kan dela vissa uppfattningar som texten ger uttryck för. Han 

kritiserar bland annat bibelkommissionen för att de inte har räknat med Gud i sitt arbete 

utan förutsatt, främst i noter men även i texten, att texterna är människors verk och inte 

varit öppna för möjligheten att de kan ha varit gudomligt inspirerade. 

Bibelkommissionen har valt att i stor utsträckning använda sig av den först nämnda 

metoden. Själva utrycker de det på följande sätt: �När hebraisten har sökt den exakta 

betydelsen i ett ord har författaren sökt det ord som förmedlar detta på svenska.�28 Det 

står även inskrivet i direktiven till kommissionen att �riktpunkten för översättningsarbetet 

[�] bör vara att översättningen så långt som möjligt till både innehåll och stil ger sina 

mottagare detsamma som originalet gav sina läsare.�29 

Varken Erlandsson eller bibelkommissionen håller sig riktigt till de metodologiska 

principer de ställt upp, i sina respektive översättningar. Erlandsson anpassar nämligen 

översättningen till vad han själv kan acceptera då han utgår från att Bibeln är gudomligt 

inspirerad och att den har ett budskap, eller med andra ord utifrån sin kristna övertygelse. 

Bibelkommissionen å sin sida står inte heller opåverkade av den kristna tron och 

traditionen. Nedanstående exempel kan på olika plan ses som ett exempel på hur både 

                                                
25 Erlandsson, Seth, Hur skall Bibeln översättas?, 1999, XP Media. 
26 Ibid, s 8. 
27 Ibid, s 11. 
28 http://www.bibeln.se/om_bibeln/om_oversattningsarbetet.html, 23 maj. 
29 Utbildningsdepartementet, Statsrådsprotokoll 1972-12-01, Dnr 978, 3588/72, 1972, s 3. 
Min kursivering. 
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Erlandsson och Bibelkommissionen frångår sina direktiv och föresatser, men också hur 

svårt det kan vara att helt ignorera kristen tradition och praxis när man översätter Bibeln. 

Elisabeth Schüssler Fiorenza pekar på möjligheten med kvinnliga församlingsledare och 

diakoner i den tidiga kristna traditionen. Hon tar upp framställningen av Foibe som i 

Romarbrevet kallas för diakonos och prostatis i församlingen i Kenchreai.  

 
Exegeterna har en tendens att tona ner betydelsen av de båda titlarna här, eftersom de används 

med hänvisning till en kvinna. Närhelst Paulus kallar sig eller Apollos, Timotheos eller 

Tychikos för diakonos översätter forskare ordet med �diakon�, men eftersom uttrycket här 

används om en kvinna, översätter exegeterna det med �tjänarinna�, �medhjälpare� eller 

�diakonissa�.30 

 

I Bibel 2000 heter det: �JAG VILL LÄGGA [sic] ett gott ord för vår syster Foibe, som 

tjänar församlingen i Kenchreai.�31 Detta är, med Fiorenzas resonemang, inte alls att ge 

dagens läsare samma sak som originalet gav sina, utan en omskrivning som ger en helt ny 

betydelse. 

I Folkbibeln lyder samma ställe: �Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea 

vill jag lägga ett gott ord för.�32 På samma sätt är denna tolkning, om vi litar till Fiorenza, 

anpassad till vad översättaren kan acceptera. Nu har dock inte Erlandsson personligen 

översatt denna vers då han ju som nämnts var översättare av Gamla testamentet. Däremot 

är det rimligt att anta att han skulle anse att samma principer borde gälla även för Nya 

testamentet. 

3.2 Ämnet 

Bibelkommissionen har läst, tolkat och översatt Bibeln utan några uttalade teologiska 

föresatser och som de själva uttrycker det med föresatsen att göra den tillgänglig för så 

många som möjligt genom modern och tydlig svenska. Jag anser att det därför är oerhört 

intressant och relevant forskning att undersöka vad prästerskapet, i den kyrka som beslutat 

sig för att använda sig av översättningen, tycker om den. 

                                                
30 Schüssler Fiorenza, Elisabeth, Hon får inte glömmas, 1992, Verbum, s 69.  
31 Bibelkommissionen (övers.), Bibel 2000, 1999, Verbum, s 1389 (Rom 16:1). 
32 Stiftelsen Svenska Folkbibeln (övers.) Bibeln, 1998, XP Media, s 257 (Rom 16:1). 
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3.3 Metod 

För att kunna besvara min frågeställning om hur yrkesverksamma svenskkyrkliga präster i 

Stockholms stift ser på Bibel 2000, har jag valt att använda mig av en kvantitativ metod.  

Jag utformade en prototyp för den enkät jag ämnade skicka ut till Stockholms stifts 

präster för att kunna utföra en pilotstudie. För att undvika att samma personer svarade på 

enkäten som på prototypen valde jag att vända mig till svenskkyrkliga teologistudenter 

som ämnade ikläda sig prästämbetet. Dels på grund av att det skulle bli svårt att få 

testpersonerna att svara inte bara en utan två gånger på en enkät, de kanske inte var det 

minsta intresserade av. Dels skulle inte förutsättningarna för de präster som inte 

medverkat i pilotstudien och de som hade det vara densamma, när de skulle svara. 

De fyra ålderskategorierna upplevdes av de medverkande som alltför grovhuggna och 

önskemål om att få markera fler än ett alternativ framfördes. Jag valde dock, i samråd 

med min handledare, att ignorera dessa invändningar då vi båda ansåg att fyra 

ålderskategorier33 var fullt tillräckliga och att fler endast skulle röra till det för 

testpersonerna. Jag har dock valt att redovisa även de fall där testpersonerna har markerat 

fler än ett av dessa svarsalternativ istället för att helt underkänna sådana svar. 

Efter ytterligare några modifikationer och omformuleringar stod den slutgiltiga 

versionen av enkäten klar. Då jag saknade ekonomiska medel för ett fysiskt utskick till 

408 präster och inte heller lyckades få sponsring vare sig från Stiftskansliet eller från 

högskolan slöt jag mig till att ett elektroniskt utskick var mitt enda praktiskt genomförbara 

alternativ. Med hjälp av församlingarnas hemsidor samt personal på 

församlingsexpeditionerna lyckades jag samla ihop e-postadresser till de allra flesta 

prästerna i Stockholms stift, samt hemadresser till övriga. 

Lördagen den 15 april 2006 skickade jag ut enkäten via e-post34. Ett fåtal präster som 

saknade e-postadresser fick en utskriven version skickad per post samma dag. En vecka 

senare, lördagen den 22 april, skickade jag en påminnelse till alla dem som inte svarat på 

ett sådant sätt att jag kunde pricka av dem på min lista över e-postadresser. Ett fåtal 

testpersoner som hade svarat per post svarade nämligen helt anonymt. 

Vad gäller bearbetning av materialet har jag utöver att sammanställa resultaten från 

samtliga testpersoner även valt att göra två uppdelningar, med två olika kategorier av 

testpersoner i varje. Detta för att se om det eventuellt föreligger någon skillnad i attityder 

                                                
33 0-18, 19-40, 41-65 och 65+. 
34 Se bilaga 1. 
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mellan könen och mellan präster med yrkeserfarenhet av både Bibel 2000 och 1917 års 

översättning och de som inte har det. 

Då jag inte lyckades få hela populationen att svara på min enkät måste jag när jag 

observerar sådana skillnader beräkna sannolikheten för att det föreligger en skillnad i hela 

populationen. Med andra ord; för att kunna uttala mig om attitydskillnader som beror på 

kön eller eventuell erfarenhet av 1917 års bibelöversättning bland alla yrkesverksamma 

präster i Stockholms stift. För att ta reda på detta har jag använt mig av så kallade �²-test. 

�²-test går ut på att beräkna sannolikheten för att den observerade skillnaden beror på 

slumpen eller på en faktisk skillnad i populationen. Jag har valt att använda mig av de 

inom statistiken oftast35 förekommande signifikansnivåerna, 1% och 5%. 5% 

signifikansnivå innebär att jag i fem fall av 100 kommer att komma fram till att en 

eventuell skillnad är signifikant även om den inte är det. En signifikansnivå på 1% medför 

att den risken minskar, men samtidigt ökar risken för att jag avfärdar skillnaden som ej 

signifikant när den faktiskt är det.36 Jag kommer därför att ange vid vilken signifikansnivå 

en eventuell skillnad är signifikant förutsatt att jag finner att så är fallet. 

3.3.1 Enkäten 

Jag ämnar här så kortfattat som möjligt motivera varför enkäten jag använde mig av i 

undersökningen ser ut som den gör. Jag strävade efter att ha en kortfattad, men samtidigt 

informativ och tydlig instruktion där jag samtidigt presenterade vem jag var och vad jag 

sysslade med. 

Jag undvek avsiktligen att precisera exakt hur jag ville ha svaren och hur testpersonerna 

skulle markera i enkäten. Detta för att testpersonerna själva skulle svara på det sätt som 

var smidigast för dem. Ett par testpersoner hade vissa tekniska svårigheter med att svara. I 

de fall där testpersonerna som hade problem hörde av sig, löste det sig på ett eller annat 

sätt. Det är dock tänkbart att en del av bortfallet kan ha haft tekniska orsaker. 

Jag ville att enkätens första fråga skulle vara så tydlig och lätt att besvara som möjligt 

för att på så vis få upp testpersonernas intresse för enkäten. Jag anser också att jag 

lyckades i min intention att göra frågan lätt att besvara då endast 2,3%37 avstod. Frågan 

behandlade huruvida den nya översättningen upplevts ha underlättat testpersonernas 

arbete att förmedla Bibelns budskap. Man skulle kunna argumentera för att jag med en 

                                                
35 Stukát, Staffan, Statistikens grunder, 1993, Studentlitteratur, s 73. 
36 Ibid, s 74. 
37 Procentvärdet åsyftar deltagarna i undersökningen och inte hela populationen. 
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sådan formulering skulle behöva en korresponderande fråga som med fråga ett kunde 

bilda ett motsatspar i likhet med frågorna två och tre, för att undvika att bli polemisk. 

Jag valde dock att låta bli med anledning av att jag som sagt ville ha enkätens första 

fråga så okomplicerad och lätt att besvara som möjligt. Istället valde jag att ha med 

svarsalternativet �Nej, tvärtom� samt även sätta det som första alternativ i ordningen för 

att i största möjliga mån eliminera eventuell polemisk laddning i frågan. 

Man skulle nu kunna argumentera för att jag ändå har en obalans i svarsalternativen då 

jag har två ja-alternativ. �Ja, lite� och �Ja, den har inneburit en stor skillnad� borde 

korrespondera mot �Nej, tvärtom mycket� och �Nej, tvärtom lite� om man ser 

svarsalternativet �inte märkbart� som ett neutralt alternativ, ett �Jag vet inte�-alternativ. 

Jag anser dock att det snarare är ett nekande alternativ. Jag har genomgående undvikit att 

ha med �Jag vet inte� som svarsalternativ i enkäten. Istället har jag bett testpersonerna att 

hoppa över frågor de inte kan eller vill besvara, men att i sådana fall kommentera detta.  

Att språket och stilen i Bibel 2000, skiljer sig markant från 1917 års översättning är en 

självklarhet och betingades av att 1917 års översättning ansågs ålderdomlig redan när den 

utkom. Samtidigt är språket i 1917 års översättning bekant och i vissa fall även 

känslomässigt förknippat med bibeltexterna för många människor som har vuxit upp med 

den. 

Mot bakgrund av detta ville jag utröna om prästerna i sitt arbete hade märkt någon 

skillnad i hur bra eller dåligt Bibel 2000 fungerade i olika åldersgrupper. Fråga två och tre 

behandlar därför i vilka åldersgrupper förmedlingen av Bibelns budskap har fungerat bäst 

respektive sämst. Här ville jag ha så tydligt urskiljbara ålderskategorier som möjligt 

varför jag valde att begränsa dem till fyra stycken. En barn- och ungdomskategori, två 

vuxenkategorier och en kategori för människor i pensionsåldern. 

Kritik riktades mot dessa ålderskategorier både i pilotstudien och i undersökningen. Den 

allmänna tendensen var att grupperna var alltför grovt tillyxade, att det behövdes fler och 

att det borde finnas möjlighet att markera fler än ett alternativ. Att ålderskategorierna är 

grovt tillyxade tror jag är en nödvändighet för att de flesta testpersoner klart och tydligt 

ska kunna urskilja skillnader mellan alternativen.  

Jag tror dock inte att jag hade fått ens hälften så många svar som jag fick om jag hade 

haft dubbelt så många eller fler svarsalternativ. Framförallt skulle barn- och 

ungdomskategorin om den delades upp resultera i ett svarsalternativ med mycket små 

barn, vilket skulle ha till följd att långt fler testpersoner skulle ange att förmedlingen 

fungerat sämst gentemot dessa små barn. Sådana svar skulle enligt mig vara rätt 
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ointressanta. I de fall då testpersonerna har ignorerat instruktionerna och kryssat för fler 

än ett svarsalternativ på dessa båda frågor har jag dock tillåtit detta. 

I fråga fyra och fem ville jag ta reda på om prästerna ansåg att Bibel 2000 har förvrängt 

respektive förtydligat viktiga teologiska utsagor i bibeln. I svarsalternativen finns 

möjlighet att ange om detta skett i stor eller liten utsträckning, eller inte alls. Jag 

uppmanar även testpersonerna att ge exempel på sådana utsagor om de svarar jakande. 

Anledningen till att denna fråga är uppdelad i två i enkäten är flera. Den viktigaste är att 

det är fullt möjligt att en och samma präst anser att Bibel 2000 både har förvrängt och 

förtydligat viktiga teologiska utsagor. Jag ville även undvika polemisk laddning varför två 

korresponderande frågor verkade lämpligt. 

Fråga sex utformades till att bli något av en kontrollfråga för resten av enkäten. Jag ville 

ha reda på om prästerna ansåg att Svenska kyrkan även fortsättningsvis skulle använda sig 

av Bibel 2000. Jag tänkte mig även att den här frågan skulle spegla resten av enkäten 

såtillvida att om testpersonerna i stor utsträckning hade svarat väldigt positivt på de andra 

frågorna men besvarat fråga sex nekande, och vice versa skulle det kunna vara så att jag 

hade missat att fråga efter något viktigt. Alternativt att personerna ifråga hade fyllt i fel 

eller på annat sätt förvillats av enkäten, vilket också hade varit allvarligt. 

Det är dock mycket möjligt att det kommer att komma en ny översättning, kanske en 

bättre, någon gång i framtiden. Jag ville inte ha bortfall med hänvisning till att 

testpersonerna inser detta. Därför var jag noga med att i frågan betona att jag var ute efter 

deras åsikt idag. Jag insåg även att endast ett jakande och ett nekande svarsalternativ 

tyvärr var ohållbart. Det skulle göra frågan alltför kategorisk och ge ett större bortfall.  

Under fråga 7 ställde jag upp ett antal påståenden om Bibel 2000 som jag lät mina 

testpersoner ta ställning till. Testpersonerna ombads markera det eller de påståenden som 

de höll med om. Dessa påståenden är färgade på ett eller annat sätt för att inte ska framstå 

som självklara och allmängiltiga. Några är kritiska till Bibel 2000 och några är positiva.  

Tanken med de kritiska påståendena är att de ska ge testpersonerna möjlighet att ta 

ställning även till själva översättningsarbetet, dess omständigheter, urval och annat som 

inte ryms under fråga 4. Tanken med de båda positiva påståendena, utöver att minska en 

eventuell polemisk laddning på fråga 7, är att låta testpersonerna ta ställning till om 

översättarna på ett bra sätt lyckats med sina egna föresatser. 

Jag bedömer att dessa nio påståenden väl kompletterade min undersökning. Givetvis är 

det möjligt att ställa upp ännu fler intressanta och kanske representativa påståenden om 

Bibelkommissionens arbete, liksom det kunde vara fruktbart att göra egna separata frågor 
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av påståendena. Jag har dock framför de eventuella fördelar detta skulle ge, valt att 

prioritera möjligheten att snabbt och enkelt besvara min enkät. 

Påstående b formulerade jag på följande sätt: �Noterna åskådliggör på ett utmärkt sätt 

bibelordens historiska samanhang.� Anledningen till denna formulering är att jag ansåg att 

ett utelämnande av ordet utmärkt skulle göra påståendet alltför allmängiltigt för att vara 

intressant. Samma sak om jag hade bytt ut �utmärkt� mot �bra�.  

På samma sätt resonerade jag när jag formulerade det andra positiva påståendet under 

fråga 7; påstående i. Det löd: �Översättarna har på ett föredömligt sätt lyckats förmedla 

bibelns poetiska kvalitéer och olika stilnivåer på en lättbegriplig svenska.� Om påstående 

i hade saknat det förstärkande ordet �föredömligt� hade det blivit alltför allmängiltigt och 

därmed ganska ointressant att ha med i en undersökning som denna. 
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4. Resultat & Analys 

4.1 Bibel 2000, en hjälpande hand eller ett hinder på vägen 

Den här delen av analysen kommer att behandla resultaten från enkätundersökningen på 

fråga 1. Frågan löd ordagrant: �Anser du att den nya översättningen har underlättat ditt 

arbete att förmedla Bibelns budskap?� 

Av 408 yrkesverksamma präster i Stockholms stift, svarade 172 av dem på enkäten. 

Endast fyra stycken underlät att svara på fråga 1. Svarsalternativen c �Ja, lite� och d �Ja, 

den har inneburit en stor skillnad� är med 40 respektive 32 procent de bland 

testpersonerna i särklass populäraste alternativen. 20 procent av testpersonerna anser sig 

inte ha upplevt någon förbättring och har kryssat för b; �Inte märkbart�. Endast sex 

procent eller drygt en tjugondel av de tillfrågade ansåg att Bibel 2000 tvärtom hade 

försvårat deras arbete; svarsalternativ a: �Nej, tvärtom�.38 

Om man delar upp testpersonerna efter kön ser vi en del skillnader i svaren. Bland de 76 

kvinnliga deltagarna i undersökningen anser endast fyra procent att alternativ a, stämmer 

bäst in på deras åsikter, medan bland de 96 männen är motsvarande procentsats sju. 

Likaså de som inte märkt någon förbättring är färre bland de kvinnliga deltagarna; 16 

procent jämfört med männens 23 procent, har valt alternativ b. Dock är ingen av dessa 

båda observerade skillnader statistiskt signifikanta. 

32 procent av kvinnorna är försiktigt positiva och har markerat alternativ c, jämfört med 

47 procent av männen. Vi ser även att 43 procent av kvinnorna anser att Bibel 2000 har 

underlättat deras arbete i stor utsträckning medan endast 23 procent av männen har 

                                                
38 Se fig. 1. 
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markerat detta svarsalternativ; alternativ d.39 Skillnaden mellan män och kvinnors 

benägenhet att markera alternativ c är signifikant på 5% signifikansnivå och på alternativ 

d på 1% signifikansnivå. Vi kan alltså sluta oss till att det föreligger en faktisk skillnad i 

attityder mellan män och kvinnor också i den totala populationen. Att kvinnliga präster i 

Stockholms stift i större utsträckning än manliga har upplevt en större positiv skillnad i 

hur Bibel 2000 har påverkat deras arbete är alltså mycket sannolikt.  

Om vi delar upp svarsalternativen i två block med alternativ a och b som nekande och 

alternativ c och d som jakande är dock inte skillnaden mellan könen särskilt stor. 75 

procent av kvinnorna och 70 procent av männen svarar jakande. Motsvarande procentsats 

för de nekande alternativen är 20 för kvinnorna och 30 för männen. Skillnaden är inte 

statistiskt signifikant. Däremot kan vi utan vidare konstatera att kvinnliga präster i 

Stockholms stift oftare anser att Bibel 2000, har underlättat deras arbete i stor 

utsträckning, medan männen anser att förbättringen är mindre. 

Ännu en intressant uppdelning av testpersonerna är möjlig. Då nyöversättningen av Nya 

testamentet, som ingår i Bibel 2000, utkom redan 1981 kan det vara intressant att se om 

det finns en skillnad i svar mellan de präster som på fråga 8 i enkäten, angivit att de har 

varit i prästyrket i 25 år eller mer och de som har varit präster kortare tid än så och därför 

aldrig arbetat, som präst, med enbart 1917 års översättning. Många av dem har varit i 

tjänst så länge att de dock har arbetat med hybridbiblar med 1981 års översättning av Nya 

testamentet och 1917 års översättning av Gamla testamentet. 

Jag kommer hädanefter att benämna dessa som �Grupp L�, bestående av präster med 

lång yrkeserfarenhet, och �Grupp K�, bestående av präster med kortare yrkeserfarenhet. 

Dessa beteckningar syftar enbart till huruvida testpersonerna de åsyftar, har 

yrkeserfarenhet av 1917 års bibelöversättning. Grupp L är 50 till antalet och Grupp K är 

120 stycken. Två testpersoner har inte angivit antal år i tjänst i sina svar och räknas därför 

varken med i Grupp K eller i Grupp L.  

Ingen skillnad mellan de två grupperna går att utläsa på svarsalternativ a och b. I båda 

grupperna anser sex procent att alternativ a bäst stämmer överens med deras erfarenhet 

och 20 procent att alternativ b stämmer bäst. När det kommer till de jakande alternativen 

är skillnaden dock stor. Bland prästerna i Grupp L har 54 procent markerat alternativ c, 

medan 20 procent har markerat alternativ d. Motsvarande siffror för Grupp K var 35 

respektive 36 procent.40 Skillnaderna i svar mellan de båda grupperna på alternativ c och 

                                                
39 Se fig. 2 och 3. 
40 Se fig. 4 och 5. 
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d är båda signifikanta på 5%-nivån. Det är med andra ord sannolikt att det föreligger en 

skillnad också i hela populationen. 

Man kan inte undvika att här dra paralleller till skillnaderna mellan de kvinnliga och de 

manliga testpersonernas svar. Både männen och Grupp L har i mycket större utsträckning 

än kvinnorna och Grupp K markerat alternativ c framför alternativ d. En förklaring till 

denna koherens kan vara att en större andel av prästerna med lång yrkeserfarenhet är just 

män. Två tredjedelar av dessa är män jämfört med drygt hälften av de med kortare 

yrkeserfarenhet. 

För att det ska vara möjligt att med säkerhet ta reda på vilka skillnader som beror på 

olika attityder hos de olika könen och vilka som beror på yrkeserfarenhet skulle det vara 

önskvärt att dela upp dessa i fler grupper; �kvinnor i Grupp L�, �män i Grupp K� och vise 

versa. Tyvärr skulle dessa grupper bli så små att de förlorade stora delar av sitt statistiska 

värde och jag skulle ha svårt att uttala mig om hela populationen utifrån sådana värden. 

Då Grupp L i större utsträckning är mer restriktiva till i vilken grad Bibel 2000 har 

underlättat deras arbete kan vi frestas att tro att Bibel 2000 visserligen medförde en positiv 

skillnad för prästerskapet i deras arbete, men att den var liten. Vi skulle kunna stödja oss 

på svaren från de präster som faktiskt har varit verksamma så länge att de jobbat med den 

tidigare översättningen också. Det är dock farligt att dra sådana slutsatser enbart utifrån 

dessa resultat. Man lockas gärna att tro att Grupp L med sin erfarenhet av att jobba med 

1917 års översättning bättre kan uttala sig om eventuella förbättringar. Det kan dock lika 

gärna vara tvärt om. Det enda vi utifrån dessa resultat kan säga något om är attityderna 

gentemot översättningen bland olika grupper. Det går inte utifrån denna fråga säga att 

Grupp K eller de kvinnliga prästerna överskattar betydelsen av Bibel 2000 för 

förmedlingen av Bibelns budskap. Däremot kan vi påvisa vad testpersonerna tycker i 

denna fråga. 
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4.2 Gamla uvar och unga spjuvrar 

Nedan kommer jag att behandla frågorna 2 och 3 i enkäten. Dessa frågor utformades som 

korresponderande motsatspar och löd: �I vilka åldersgrupper har förmedlingen av Bibelns 

budskap med Bibel 2000 fungerat bäst[respektive sämst]?� 

Som jag redogjorde för i tidigare i uppsatsen41 var många testpersoner kritiska till dessa 

båda frågor. En del ansåg att ålderskategorierna inte var tillfredsställande medan andra 

menade att de inte har upplevt någon skillnad i hur väl Bibel 2000 har fungerat i olika 

åldersgrupper. Bortfallet på dessa frågor är därför stort. Hela 31 procent av de 

medverkande har underlåtit att svara på fråga 2. Motsvarande siffra för fråga 3 är 38 

procent. 

26 procent ansåg att förmedlingen fungerat bäst med barn och ungdomskategorin, 

alternativ a. 22 procent ansåg att det fungerat bäst med den yngre vuxenkategorin, 

alternativ b. Nio procent hade upplevt att den äldre vuxenkategorin var lättast att förmedla 

Bibelns budskap till, alternativ c. Endast en procent ansåg att förmedlingen fungerat bäst 

med pensionärskategorin.42 

11 procent av testpersonerna har markerat mer än ett alternativ på denna fråga. Fyra 

procent har markerat alla svarsalternativ, vilket är detsamma som att inte svara alls. Två 

procent har markerat alla svarsalternativ utom alternativ d, vilket är det samma som att 

ange att förmedlingen fungerat sämst i ålderskategori d, vilket samtliga av dessa 

                                                
41 Se punkt 3.3.1 Enkäten. 
42 Se fig. 6. 
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testpersoner även har angett på fråga 3. Det säger dock ingenting om i vilken åldersgrupp 

det fungerat bäst. I praktiken är alltså bortfallet på fråga 2, 37 procent snarare än 31. 

Tre respektive två procent av testpersonerna har markerat de båda yngsta kategorierna, a 

och b, respektive de båda vuxenkategorierna, b och c. Då det var så oerhört få som i 

praktiken har valt att markera fler än ett alternativ kommer jag inte att ta upp dessa när jag 

redogör för skillnaderna mellan de olika grupper jag har delat in testpersonerna i. 

Skillnaderna i �multisvar� är heller inte signifikanta mellan några av dessa grupper. 

Även skillnaderna i svar på de andra svarsalternativen är mellan kvinnor och män liten. 

25 procent av kvinnorna har angett alternativ a, jämfört med 26 procent av männen. 23 

procent av männen anser att förmedlingen fungerat bäst gentemot ålderskategori b. 

Motsvarande procentsats för kvinnorna är 21. 11 procent av männen anser att 

förmedlingen fungerat bäst med åldersgrupp c, jämfört med 5 procent av kvinnorna. Inga 

kvinnor anser att det fungerat bäst med pensionärskategorin. Det gör dock två procent av 

männen. Kvinnorna har ett något större bortfall än männen; 33 procent jämfört med 29. 

Inga av dessa skillnader är dock statistiskt signifikanta.43 

Inte heller mellan Grupp L och Grupp K är skillnaderna i svar särskilt stora.44 

Undantaget är i hur många som har angett att förmedlingen har fungerat bäst mot den 

äldre vuxenkategorin, svarsalternativ c. 20 procent av Grupp L, jämfört med fyra procent 

av Grupp K, har markerat detta alternativ. Det här en signifikant skillnad även på 1%-

nivån och indikerar således att en skillnad föreligger även i hela populationen. Det är 

tänkbart att detta kan bero på att hela Grupp L tillhör ålderskategori c. Om så är fallet 

behöver det inte nödvändigtvis betyda att dessa anser att de själva har lättare att ta till sig 

ny kunskap utan kan bero på många faktorer. Exempelvis att man har lättare för att 

kommunicera med människor i ungefär ens egen ålder, vilket också skulle förbättra 

förutsättningarna för en bra förmedling av ett budskap. 

Även på fråga 3 fick jag ett stort bortfall. Hela 38 procent av testpersonerna svarade inte 

på frågan. De som svarade var dock ganska överens om att förmedlingen hade fungerat 

sämst gentemot pensionärsgruppen, alternativ d. Hela 50 procent av alla testpersoner hade 

markerat detta alternativ. Tre procent ansåg att förmedlingen fungerat sämst med den 

äldre vuxenkategorin, två procent den yngre och fem procent barn- och 

ungdomskategorin. En procent hade angett att det fungerat sämst i de båda äldsta 

                                                
43 Se fig. 7 och 8. 
44 Se fig. 9 och 10. 
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ålderskategorierna, c och d, liksom en procent hade markerat både pensionärskategorin 

och barn- och ungdomskategorin.45 

Då det förekom mycket små skillnader mellan de olika kategorierna av testpersoner46 

och ingen av dessa var signifikanta tar jag inte upp dessa här. 

Det stora bortfallet till trots kan vi utläsa vissa trender i svaren. En stor andel av de 

yrkesverksamma prästerna i Stockholms stift anser att personer i pensionsåldern har 

svårare att ta till sig Bibel 2000-översättningen än andra. Däremot är det en ganska jämn 

fördelning över de kvarvarande ålderskategorierna vad gäller vilken grupp som 

förmedlingen fungerar bäst gentemot. Samtidigt är det värt att poängtera att väldigt många 

har funnit att de inte kan besvara dessa frågor av varierande anledningar. Den i särklass 

vanligaste kommentaren jag har fått från dessa är att de anser att förmedlingen fungerar 

lika bra, eller dåligt, gentemot alla åldersgrupper. 

                                                
45 Se fig. 11. 
46 Se fig. 12-15. 
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4.3 Jäsüs eller Jesoûs? 

Här ämnar jag kortfattat redovisa resultaten på fråga 4 och 5 i enkäten för att sedan 

resonera kring de exempel på förvrängningar och förtydliganden som testpersonerna gav i 

sina enkätsvar. 

Fråga 4 löd: �Anser du att den nya översättningen har förvrängt viktiga teologiska 

utsagor i Bibeln?� Fråga 5 använde sig av exakt samma formulering med undantag för att 

ordet �förvrängt� byttes ut mot �förtydligat�. 

En stor majoritet av testpersonerna svarade entydigt nej på fråga 4. 75 procent 

markerade alternativ c, �Nej�, i enkäten. 19 procent av deltagarna ansåg att den nya 

översättningen i några fall hade förvrängt viktiga teologiska utsagor, alternativ b, medan 

bara tre procent ansåg att detta hade skett i stor utsträckning, alternativ a.47 

Ingen större skillnad stod att finna i mäns och kvinnors svar. Männen hade ett par 

procentenheter högre andel som hade markerat båda de jakande svarsalternativen. 

Samtidigt hade kvinnorna ett par procentenheter högre andel som inte hade svarat eller 

hade svarat nekande på frågan.48 

Ungefär samma förhållande står att finna i svar mellan Grupp L och Grupp K. Grupp L 

anser i något större utsträckning än Grupp K att en förvrängning av viktiga teologiska 

utsagor har ägt rum.49 

Varken skillnaderna mellan könen eller mellan erfarenhetskategorierna är dock 

statistiskt signifikanta. 

                                                
47 Se fig. 16. 
48 Se fig. 17 och 18. 
49 Se fig. 19 och 20. 
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Nästan hälften av testpersonerna svarade jakande på fråga 5. 16 procent menade att 

Bibel 2000 i stor utsträckning har förtydligat viktiga teologiska utsagor. 33 procent 

markerade att så hade skett i några fall. 43 procent ansåg inte att några sådana 

förtydliganden står att Finna i Bibel 2000. Endast åtta procent underlät att svara på frågan, 

vilket är något fler än på fråga 4.50 

Skillnaden mellan mäns och kvinnors svar var här större än på fråga 4. Drygt hälften av 

kvinnorna ansåg i varierande omfattning att Bibel 2000  har förtydligat viktiga teologiska 

utsagor, medan drygt hälften av männen ansåg att så inte var fallet. 51 procent av männen 

svarade nej på frågan, alternativ c, jämfört med 33 procent av kvinnorna. Den skillnaden 

är också signifikant på 5%-nivån. Kvinnorna har i större utsträckning markerat 

svarsalternativ a, vilket dock inte är statistiskt signifikant. 14 procent av kvinnorna 

underlåtit att svara på frågan, medan motsvarande siffra för männen bara är tre procent. 

Den skillnaden är signifikant även på 1%-nivån.51 

Också i uppdelningen efter yrkeserfarenhet kan jag se en skillnad i svar, inga av dem 

statistiskt signifikanta men trots det kanske nämnvärda. Dock är det en mindre skillnad än 

mellan män och kvinnor. 48 procent av Grupp L och 41 procent av Grupp K anser sig inte 

kunna se några förtydliganden av viktiga teologiska utsagor i Bibel 2000. Grupp K har en 

fyra respektive tre procentenheters överrepresentation på svarsalternativen a och b, i 

jämförelse med Grupp L. Exakt samma andel av de båda kategorierna har underlåtit att 

svara på frågan.52 

4.3.1 Jäsüs eller förvrängningar av viktiga teologiska utsagor 

De testpersoner som hörsammat min uppmaning att ge exempel på sådana utsagor jag 

syftar till i fråga fyra, har varit många. Här ämnar jag försöka sammanfatta vad det är i 

Bibel 2000 en del präster finner teologiskt problematiskt. Viktigt att komma ihåg är att de 

som faktiskt anser att Bibel 2000, har förvrängt viktiga teologiska utsagor är i klar 

minoritet och de som har givit exempel är en minoritet av dessa. Kritiken nedan kan alltså 

inte på något sätt ses som representativ för hela populationen men kan vara nog så 

intressant ändå. 

Många testpersoner har gett väldigt specifika exempel på ord eller ordalydelser och 

hänvisat till grekiska och hebreiska böjningsformer och andra grammatiskttekniska 

invändningar. Då jag varken är bekant med det hebreiska eller det grekiska språket har jag 
                                                
50 Se fig. 21. 
51 Se fig. 22 och 23. 
52 Se fig. 24 och 25. 
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svårt att bedöma deras relevans. Dessutom skulle en genomgång av alla dessa bli lång och 

tradig. Det är heller inte syftet med min undersökning att bedöma och värdera kritik och 

beröm utan att åskådliggöra attityder gentemot Bibel 2000. Istället har jag valt att inrikta 

mig på den lite mer allmänt hållna kritiken som i mitt svarsmaterial haft fler än någon 

enstaka företrädare.  

Den vanligaste invändningen mot Bibel 2000 bland mina testpersoner är att det saknas 

koherens mellan Gamla testamentet och nya Testamentet. Framförallt menar de att många 

av utsagorna i Gamla testamentet som traditionellt i kristen tradition har tolkats som 

profetior om Jesus, har förvrängts. En testperson uttrycker sig så här: �Den nya 

översättningen är på inget sätt felaktig, men en kristen läsning av GT skiljer sig från en 

judisk eller neutralläsning.�53 Det här uttalandet sätter fingret på en av 

översättningsarbetets svårigheter. Bibelkommissionen förklarar att:  

 
Översättningen har bedrivits som en statlig utredning där uppgiften varit att översätta bibeln till 

modern och tydlig svenska som gör den tillgänglig för så många som möjligt i vår tid.  

Tolkningen av bibeln från religiös utgångspunkt har inte varit Bibelkommissionens uppgift. 

Tolkningen och användningen överlåts åt oss alla. 54 

 

Man har alltså valt att använda sig av en �neutralläsning�, som testpersonen ovan 

uttryckte sig, i översättningsarbetet, varför det är naturligt att klassiskt kristna läsarter fått 

stå tillbaka. Det är på samma gång naturligt att en del präster som använder sig av den här 

översättningen i sitt arbete reagerar. En av dessa säger apropå fråga 2 och 3 att den aldrig 

använder sig av Bibel 2000 annat än när den vill varna för dess förvrängningar.55 

En vanlig invändning bland de som har valt att kommentera frågan, är också 

användandet av ordet �gudsvind� i skapelseberättelsen i första Mosebok.56 I 1917 års 

översättning var det �Guds Ande� som svävade över vattnet. Det dessa testpersoner har 

vänt sig emot är dels att de upplever �gudsvinden� som en icke-religiös bild och dels att 

den förminskar den helige Andens roll i skapelsen. En testperson skriver att tolkningen 

�gudsvind� är �fullt möjlig, men helt onödig[�]�57 då den gör just detta. Nu vill jag dock 

kontrastera det mot ett exempel på teologiskt förtydligande som en testperson gett; 

 

                                                
53 Enkätsvar nr 20. 
54 http://www.bibeln.se/om_bibeln/om_kommissionen.html, 10 maj. 
55 Enkätsvar nr 41. 
56 Bibelkommissionen (övers.), Bibel 2000, 1999, Verbum, s 13 (1 Mos 1:2). 
57 Enkätsvar nr 160. 
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[�]Till exempel tycker jag att nyöversättningen av skapelseberättelsen, gudsvind istället för 

Guds Ande bättre förmedlar, utifrån den kunskap som jag har, vad människor hade för gudsbild 

då när den skrevs. Till exempel ett mer naturnära språk.[sic]58 

 

Ytterligare ett ganska vanligt exempel på upplevda förvrängningar i Bibel 2000, handlar 

om ordet �homosexualitet�.59 De testpersoner som har reagerat på detta ord har poängterat 

att det inte var ett existerande begrepp varken under gammaltestamentlig eller 

nytestamentlig tid.60 Det här menar de kan foga negativa associationer till homosexualitet 

och ger upphov till stora tolkningsmässiga konsekvenser. En mycket upprörd testperson 

uttrycker sig på följande sätt:  

 
Man har t ex inte heller i denna översättning tagit hänsyn till användningen av ordet 

"homosexualitet" i Paulus brev där det grekiska ordet som översatts till homosexualitet lika 

gärna eller t o m ännu hellre skulle kunna översättas till "gosseskändare" vilket är ett HELT 

annat ord. Detta får konsekvenser i vår kyrka eftersom hbt-frågorna ännu är infekterade på 

många håll. Detta är en STOR brist i den nya översättningen och ett led i det religiösa förtrycket 

av gayvärlden.61 

 

Några testpersoner kritiserar även berättelsen om hur människan skapas62. Dessa menar 

att översättarna felaktigt har beskrivit att kvinnan skapades av ett av mannens revben. En 

av dessa poängterar att ursprungsmänniskan inte är en man utan en varelse med både 

kvinnliga och manliga egenskaper som sedan delas i två och hänvisar till en not i Bibel 

2000.63 Dessutom vänder sig några testpersoner mot att utsagor om �Guds barn� och 

�Guds tjänare� har blivit �Guds söner�.64 

Den sista kategorin av kritiker som jag ämnar ta upp är av åsikten att översättningen är 

stilistiskt tråkig och felaktig. Bland annat menar dessa att genom att �Den heliga anden� 

inte skrivs med versaler, �Den helige Ande�, förlorar denne sin personlighet vilket skapar 

obalans i treenighetsläran. Samtidigt vänder sig dessa testpersoner av samma anledning 

mot att Jesus kallas �gud� med liten bokstav. Ett par testpersoner anser att översättningen 

                                                
58 Enkätsvar nr 142. 
59 För exempel se notapparat till Rom 1:26. 
60 Enkätsvar nr 5. 
61 Enkätsvar nr 9. 
62 Bibelkommissionen (övers.), Bibel 2000, 1999, Verbum, s 14 (1 Mos 2). 
63 En not som jag inte har lyckats hitta, varken i min Bibel 2000 eller i Notboken till Bibel 2000. 
64 För diskussion kring översättningsprinciper se punkt 3.1 Teori. För diskussion kring översättning av 
androcentriska texter se punkt 4.5.3 Androcentrism?. 
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inte är lika högtidlig och uttrycken så kraftfulla som de borde vara, bland annat när orden 

om Gud på olika ställen blir passiva istället för aktiva. 

4.3.2 Jesoûs eller förtydliganden av viktiga teologiska utsagor 

Här ämnar jag kort sammanfatta de exempel på förtydliganden av viktiga teologiska 

budskap i Bibel 2000, som mina testpersoner har givit mig. Liksom på föregående punkt 

har en del gett väldigt specifika exempel.  

Det bland testpersonerna i särklass vanligaste exemplet på teologiskt förtydligande är 

dock väldigt allmänt hållen. Testpersonerna har upplevt att den moderna språkdräkten rent 

allmänt hjälper till att förtydliga viktiga teologiska budskap. Många menar att det är just 

genom att språket i Bibel 2000 har närmat sig det nu talade som denna ökade förståelse 

har uppnåtts. Dessutom menar en del att det uppdaterade språket hjälper till att skapa en 

samtidighet med Bibeln men även med Gud. Det ska enligt en testperson påminna oss om 

att Gud är verksam och handlar idag.65 

Samtidigt menar en del testpersoner att språket i Bibel 2000 inte bara förtydligar 

budskapet utan även förmedlar grundverkets olika stilnivåer och genrer, men också att det 

ger en kunskap om hur människorna som levde under texternas tillkomsttid upplevde 

världen och använde språket.66 

                                                
65 Enkätsvar nr 18. 
66 Enkätsvar nr 142. 
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4.4 Framtiden i Svenska kyrkan för Bibel 2000 

Hur ser då prästerna i Stockholms stift på Bibel 2000:s eventuella framtid i Svenska 

kyrkan? Med hjälp av svaren på fråga 6 ämnar jag här försöka besvara den frågan. Fråga 6 

löd ordagrant: �Anser du idag att Svenska kyrkan även fortsättningsvis bör använda sig av 

Bibel 2000?� 

Vi kan se på resultaten att en stor majoritet anser att Bibel 2000 bör behållas under 

rådande omständigheter.67 70 procent av testpersonerna har markerat svarsalternativ d; 

�Absolut�, och 23 procent anser att Bibel 2000 för tillfället bör behållas men att en 

utvärdering bör ske om några år; alternativ c. Endast fyra procent har markerat något av 

de nekande svarsalternativen. En procent anser att Svenska Kyrkan �Absolut inte� bör 

fortsätta använda sig av Bibel 2000, alternativ a. Tre procent anser att den möjligtvis kan 

användas som komplement, men inte som huvudsaklig källa till bibeltexterna, alternativ 

b. Tre procent har inte svarat på frågan. 

Det här visar på ett starkt stöd bland Stockholms stifts präster, för Bibel 2000. Samtidigt 

pekar de präster som har valt att kommentera den här frågan, på att ingenting hindrar att 

flera översättningar används parallellt. En av testpersonerna uttrycker en önskan om att 

det borde vara tillåtet att använda sig av andra översättningar vid textläsningar om man 

anser det vara relevant. Enligt denne person är det inte tillåtet att göra så om man vill vara 

�formellt korrekt�.68 

                                                
67 Se fig. 26. 
68 Enkätsvar nr 116. 
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Skillnaden i svar mellan manliga och kvinnliga testpersoner är också mycket liten på 

den här frågan. Kvinnorna har i något större utsträckning markerat svarsalternativ d, 

�Absolut�, än männen. Männen har några procent fler avvaktande positiva och obetydligt 

fler försiktigt negativa. Samtliga odelat negativa återfinns i den manliga delen av 

svarsunderlaget.69 Då det enbart är två testpersoner som har markerat detta alternativ kan 

det dock vara vanskligt att dra några slutsatser om könstillhörighet och benägenhet att 

markera alternativ a, på denna fråga. Det är inte heller en signifikant skillnad. 

Skillnaderna i svar mellan Grupp L och Grupp K är något större. Fortfarande har en stor 

majoritet av båda kategorierna markerat något av de positiva svarsalternativen. Grupp L 

har dock en större andel avvaktande positiva än Grupp K, men även en något större andel 

försiktigt negativa. Prästerna i Grupp K har en större andel odelat positiva, men även 

samtliga odelat negativa. 70  

Inga av dessa ovanstående skillnader är statistiskt signifikanta varför jag avstår från att 

dra några slutsatser utifrån dem. 

 

                                                
69 Se fig. 27 och 28. 
70 Se fig. 29 och 30. 
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4.5 Att påstå saker om Bibel 2000 

4.5.1 Underminera kyrkans undervisning? 

Det första påståendet, påstående a, under fråga 7 löd: �Noterna till översättningen 

underminerar kyrkans undervisning, genom sina alltför historiskt-kritiska förklaringar.� 

Detta påstående återknyter till frågan om teologisk förvrängning i den nya 

översättningen.71 Även om påståendet är formulerat så att det inte är en teologisk 

förvrängning av själva bibeltexterna, utan i och genom notapparaten, det handlar om. 

Det är dock väldigt få präster som har markerat för detta påstående i enkäten; endast fem 

procent av testpersonerna håller med om påståendet.72 

En liten skillnad i svar mellan män och kvinnor går dock att urskilja. Endast en procent 

av de kvinnliga deltagarna håller med om påstående a, medan motsvarande siffra för män 

är sju procent.73 Detta är dock inte en signifikant skillnad. 

Mellan de båda erfarenhetsrelaterade kategorierna är skillnaderna ännu mindre. De som 

håller med har en två procentenheters överrepresentation i Grupp L jämfört med Grupp K. 

Med andra ord har sex respektive fyra procent markerat alternativ a i de båda grupperna.74 

Dock är inte heller det en signifikant skillnad. 

4.5.2 Historiska sammanhang 

Påstående b under fråga sju behandlade också notapparaten i Bibel 2000 men från en 

annan infallsvinkel. Påståendet löd: �Noterna åskådliggör på ett utmärkt sätt bibelordens 

historiska samanhang.� Några testpersoner har reagerat på ordet �utmärkt� i påståendet 

och därför inte velat markera för det, vilket inte var oväntat.75 

Trots detta har 79 procent av testpersonerna markerat att de håller med detta 

påstående.76 Bibelkommissionen föreslog 1974 att det i bibel 2000 skulle finnas en typ av 

noter: �[�] som ger läsaren en rad tidshistoriska upplysningar om historiska, geografiska, 

sociala, religiösa och kulturella förhållanden�77 Detta är även något som en klar majoritet 

av Stockholms stifts präster anser att man har lyckats med på ett �utmärkt sätt�. 

                                                
71 Se punkt 4.3 Jäsüs eller Jesoûs och punkt 4.3.1 Jäsüs eller förvrängningar av viktiga teologiska utsagor. 
72 Se fig. 31. 
73 Se fig. 32 och 33. 
74 Se fig. 34 och 35. 
75 Se motivering till formuleringen i punkt 3.3.1 Enkäten. 
76 Se fig. 36. 
77 Utbildningsdepartementet, Nyöversättning av Nya Testamentet. Behov och principer, SOU 1968:85, 
1968, s 98. 
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De kvinnliga testpersonerna har i större utsträckning än männen markerat detta 

alternativ. 87 procent jämfört med männens 73 procent.78 Detta är en signifikant skillnad 

på 5%-nivån 

Också Grupp K håller med om påstående b i större utsträckning än Grupp L79 men här 

är inte skillnaden så stor att den är statistiskt signifikant. 

4.5.3 Androcentrism? 

Påstående c behandlade manligt och kvinnligt språk och återknyter till kritiken Bibel 2000 

fick utstå från en del av testpersonerna under fråga 4.80 Påstående c löd: �Språket i Bibel 

2000 är alldeles för androcentriskt. En modern Bibel borde motsvara moderna 

jämställdhetsideal åtminstone språkligt.� 

Med denna formulering menade jag inte att man nödvändigtvis borde kvoterat in 

kvinnligt genus där det inte fanns i originaltexten. Ett �modernt jämställdhetsideal� kan 

även gå ut på att inte osynliggöra kvinnan i historien där hon faktiskt finns. Som en del 

kritiker lade fram i kommentarerna till fråga 4 så har man på vissa ställen i Bibel 2000 

valt manligt genus där det i originaltexten egentligen var kvinnligt eller saknade genus. 

Teologie Professor Elisabeth Schüssler Fiorenza pekar på svårigheterna i om man ska 

översätta androcentriska texter och uttalanden ordagrant eller som de menats. Hon hävdar 

att många exegeter är överens om att grammatikaliskt maskulina termer som bröder eller 

söner i många fall avser både män och kvinnor. Exempelvis menar hon är många överens 

om att de församlingar som Paulus hälsar med �bröder� bestod av både �bröder och 

systrar�.81 

Detta är ett exempel på hur ett Bibelord skulle kunna omformuleras genom att man 

applicerar ett �modernt jämställdhetsideal�. Det skulle visserligen kunna kritiseras utifrån 

att det inte är översättarnas uppgift att skriva vad de tror att författarna kan ha menat utan 

vad de skrev. Denna problematik återkommer vi till i påstående f.82 

Andelen testpersoner som håller med om påstående c är relativt liten. Dock inte riktigt 

så liten som de som höll med om påstående att noterna underminerade kyrkans 

undervisning, påstående a.83 Åtta procent av testpersonerna håller med om påstående c.84 

                                                
78 Se fig. 37 och 38. 
79 Se fig. 39 och 40. 
80 Se punkt 4.3.1 Jäsüs eller förvrängningar av viktiga teologiska utsagor. 
81 Schüssler Fiorenza, Elisabeth, Hon får inte glömmas, 1992, Verbum, s 65-67. 
82 Se punkt 4.5.6 Text eller intention?. 
83 Se punkt 4.5.1 Underminera kyrkans undervisning. 
84 Se fig. 41. 
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Det är något vanligare att kvinnor håller med än att män gör det även om skillnaden inte 

är statistiskt signifikant. På samma sätt förhåller det sig mellan prästerna i Grupp K och 

Grupp L.85 

4.5.4 Förvanskat kulturarv? 

Mycket av den kritik som framfördes i dagspressen vid utgivningen av Bibel 2000, 

handlade om bevingade ord och utryck, men även om kärnfulla och kraftfulla ordalydelser 

som skribenterna hade tytt sig till. Exempel på detta är rubriksättningar som: �Ta farväl av 

dödsskuggans dal�86. Författaren bakom just denna artikel var dock inte huvudsakligen 

kritisk, utan snarare vemodig. 

Påstående d i enkäten löd: �Översättarna borde inte ha omformulerat bevingade ord och 

uttryck och därmed förvanskat delar av vårt gemensamma kulturarv.� 15 procent av 

testpersonerna håller med om detta påstående, vilket är en större andel än i något av de 

andra kritiska påståendena under fråga 7. Av de alternativ som erbjuds under fråga 7 är 

alltså detta det som flest präster i Stockholms stift upplever som ett problem med Bibel 

2000-översättningen. 

Männen anser i något större utsträckning än kvinnorna att detta är ett problem även om 

skillnaden mellan 19 respektive 11 procent87 i detta fall inte är en signifikant skillnad och 

därför kan vara slumpvis uppkommen. Däremot anser dubbelt så stor andel av prästerna i 

Grupp L som de i Grupp K att detta är ett problem, 24 respektive 12 procent.88 Detta är 

även en signifikant skillnad på 5%-nivån. Man skulle kunna anta att de präster som har 

arbetat med 1917 års översättning har format starkare känslomässiga band till dennas 

formuleringar, men det är dock viktigt att komma ihåg att även bland dessa är de som 

håller med om påståendet i klar minoritet. 

                                                
85 Se fig 42, 43, 44 och 45. 
86 Unge, Ingemar, 1999, Ta farväl av döskuggans dal, Vi, 18 Mars, s 506.  
87 Se fig. 47 och 48. 
88 Se fig. 49 och 50. 



 32

4.5.5 Överkörda teologer? 

Översättarna till Bibel 2000 har i enlighet med direktiven89 arbetat i översättarpar där en 

hebraist, eller grek-filolog, och en författare har ingått. �När hebraisten har sökt den 

exakta betydelesen i ett ord har författaren sökt det ord som förmedlar detta på svenska.�90 

Utanför denna kärngrupp har funnits referensgrupper bland andra bestående av filologer, 

svensk-stilister och företrädare för kyrka och samfund, som har tillfrågats att uttala sig om 

och komma med förslag till översättningsarbetet. Det slutgiltiga ansvaret har dock vilat på 

kärngruppen, dess ordförande och bibelkommissionens styrelse.91 

Påstående e i enkäten löd: �Svenskkyrkliga teologer borde haft mer att säga till om 

texternas slutgiltiga utförande.� En del testpersoner har påpekat i sina kommentarer att 

svenskkyrkliga teologer har varit delaktiga i översättningsarbetet vilket är helt sant. 

Däremot har de på inget sätt haft tolkningsföreträde eller vetorätt. Ingen referensgrupp har 

haft tolkningsföreträde utan det primära kravet på översättningen har varit att den ska 

framträda �i en för den normalskolade vuxne begriplig form�92. Med andra ord har det 

överordnade kravet på översättningen varit stilistiskt och inte teologiskt varför jag anser 

att det kan vara rimligt att låta prästerna i den kyrka som valt att använda sig av denna 

översättning, ta ställning till detta påstående. 

Det är dock endast att noterna till Bibel 2000 har underminerat kyrkans undervisning 

som färre testpersoner håller med om varför vi kan sluta oss till att kritiken som påstående 

e ger uttryck för inte upplevs som ett problem av särskilt många präster i Stockholms stift. 

Det är bara sex procent av testpersonerna som har markerat för detta påstående.93 

Det är procentuellt sett dubbelt så många män som kvinnor som håller med om detta 

alternativ; åtta respektive fyra procent.94 Vid så här små procentsatser är det dock väldigt 

få präster det handlar om varför skillnaden inte heller är statistiskt signifikant. 

Skillnaden mellan prästerna i de båda erfarenhetsrelaterade grupperna är ännu mindre. 

Sju procent av Grupp K håller med om påstående e, jämfört med sex procent av Grupp 

L.95 Denna skillnad är inte heller signifikant för hela populationen. 

                                                
89 Se exempelvis Utbildningsdepartementets statsrådsprotokoll från 1972-12-01 (Dnr 978, 3588/72) sidorna 
5 och 6, och protokoll vid regeringssamanträde från 1975-06-18 (Dnr 2091/74) sidan 1. 
90 http://www.bibeln.se/om_bibeln/om_oversattningsarbetet.html, 23 maj. 
91 Utbildningsdepartementet, Statsrådsprotokoll 1972-12-01, Dnr 978, 3588/72, 1972, s 6. 
92 Se 1974 års riksdagsberättelse U 46. 
93 Se fig. 51. 
94 Se fig. 52 och 53. 
95 Se fig. 54 och 55. 



 33

4.5.6 Text eller intention? 

Inför det att Bibel 2000 gavs ut för allmänt bruk skrev journalisten och författaren Göran 

Hägg en recension av denna. Hägg kritiserade bland annat översättningen för att ha mist 

mycket av sitt värde som litterärt och religionshistoriskt dokument: 

 
Den nya översättningen är, åtminstone att döma av en jämförelse med Gustav Vasa, King 

James, Vulgata och Jehovas vittnen, förbluffande fri. Man skriver ofta vad man tror att den 

gammaltestamentlige författaren menat, snarare än vad han eller hon verkligen säger! Många 

notoriskt konstiga ställen blir på det viset problemfria för slöläsaren. Men det gör 

givetvis översättningen helt obrukbar för religions- och litteraturvetenskapliga 

studier. Även där man har rätt. Det är således både rätt och fyndigt när 1 Mos 49:12 översätts 

�hans ögon är mörkare än vin". Det menar styckets författare, "Jahvisten". Men det står inte så i 

Bibeln. Där står "hans ögon är vin-röda". Såna ställen spelar stor roll i språk- och 

litteraturforskning när det gäller teorier om färgsinnet. Men det kan man inte få reda på i Bibel 

2000.96 

 

Med påstående f ville jag undersöka huruvida denna kritik var något som återkom också 

hos Stockholms stifts präster. Påståendet utformades utifrån vad jag ansåg var kärnan i 

Häggs kritik: �Översättarna har i allt för stor utsträckning försökt återge vad de tror att 

författarna till bibeltexterna menat och inte vad de faktiskt skrev.�  

Det verkar dock som om det inte är alltför många präster som håller med Hägg i hans 

kritik, åtminstone inte i Stockholms stift. En testperson skriver till och med i en 

kommentar att detta påstående är en förolämpning mot översättarna. Det är också bara nio 

procent som faktiskt håller med om påstående f.97 

Av kvinnorna är det bara fyra procent jämfört med männens 13 som håller med om 

påståendet.98 Detta är också nätt och jämt en signifikant skillnad på 5%-nivån. 14 procent 

av Grupp L håller med om påståendet jämfört med sju procent för Grupp K.99. Det är 

visserligen inte en signifikant skillnad och kan därför bortförklaras med slumpen. 

 

                                                
96 Hägg, Göran, 1999, Det stora vankelmodet � Göran Hägg läser Sveriges nya bibelöversättning, 
Aftonbladet, 18 November, s 5. 
97 Se fig. 56. 
98 Se fig. 57 och 58. 
99 Se fig. 59 och 60. 
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4.5.7 Apokryferna till GT 

Genom ett tilläggsdirektiv 1977 fick bibelkommissionen i uppdrag att översätta 

Apokryferna till Gamla testamentet. Samtidigt fastslogs att översättningen av apokryferna 

inte kunde stå klara senare än översättningen av Gamla testamentet för att apokryfernas 

ställning inte skulle försvagas.100 Man var med andra ord mån om att få med Apokryferna 

i Bibel 2000. Det är dock absolut ingen självklarhet då Apokryfernas roll och eventuella 

plats i Bibeln har ifrågasatts och debatterats genom den kristna historien. I 1917 års 

översättning utlämnades de men i Olaus Petris version från 1541 fanns de med.  

Mot bakgrund av detta formulerade jag påstående g: �Apokryferna till det gamla 

testamentet borde inte ha inkluderats.� Apokryferna till Gamla testamentet visade sig 

dock ha ett starkt stöd bland Stockholms stifts präster. Endast 10 procent av 

testpersonerna ansåg att de inte borde ha kommit med i Bibel 2000.101  

Något fler män än kvinnor höll med om påståendet, 13 procent jämfört med 8.102 Det är 

dock inte en signifikant skillnad. Däremot var skillnaden mellan de båda 

erfarenhetskategorierna signifikant även på 1%-nivån. Prästerna i Grupp L anser i mycket 

större utsträckning än de i Grupp K att Apokryferna till Gamla testamentet ej borde 

inkluderats i bibelkommissionens översättning. 20 procent av Grupp L markerade detta 

påstående jämfört med bara sju procent av Grupp K. 

                                                
100 Utbildningsdepartementet, Kommittédirektiv: Tilläggsdirektiv till Bibelkommissionen, Dir. 1977:105, 
1977. 
101 Se fig. 61. 
102 Se fig. 62 och 63. 
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4.5.8 Apokryferna till NT? 

Att bibelkommissionen valt att ta med de så kallade deuterokanoniska skrifterna, 

vanligtvis kallade Apokryferna till Gamla testamentet, som genom stora delar av 

kristenhetens historia varit omtvistade är inte särskilt underligt. Inte minst då man som 

statlig utredning haft förmånen av att åtminstone på pappret stå fri från religiös doktrin 

och inomreligiösa krav. Redan 1968, långt innan Svenska kyrkan skildes från staten, 

förklarade 1968 års beredning om stat och kyrka att staten även utifall en brytning skulle 

ske, fortfarande hade ett allmänkulturellt intresse av att översätta bibeltexterna.103 

Frågan är dock varför man inte från samma allmänkulturella utgångspunkt fann det 

fruktbart att även översätta Nya testamentets Apokryfer. De tidiga kristna texterna som 

inte kanoniserades men som vi idag har tillgång till. Visserligen har dessa texter aldrig 

ingått i någon �Bibel� såsom vi känner den och de har av stora delar av den kristna 

traditionen avfärdats som kätterska. 

Jag tyckte ändå att det mot bakgrund av detta var intressant att se om det bland prästerna 

i Stockholms stift fanns en önskan att dessa hade kommit med. Jag formulerade påstående 

h på följande sätt: �Även icke-kanoniska skrifter såsom Petrus uppenbarelsebok, 

Thomasevangeliet och Maria Magdalenas evangelium borde ha inkluderats.� 

Denna invändning visade sig finnas företrädd bland testpersonerna. Visserligen inte i 

någon större utsträckning. Åtta procent av testpersonerna höll med om detta påstående104 

vilket är en relativt liten andel.  

Skillnaden mellan män och kvinnor var angående det här påståendet ganska stor. 13 

procent av kvinnorna markerade påstående h jämfört med bara tre procent av männen.105 

Det är knappt en signifikant skillnad på 1%-nivån men väl på 5%-nivån. 

Däremot är skillnaden mellan Grupp L och Grupp K så gott som obefintlig. En halv 

procentenhet fler av Grupp L än av Grupp K håller med om detta påstående. Den 

skillnaden är till och med för liten för att synas i mina diagram som avrundar till närmsta 

hela procentsats. I dessa har åtta procent av de båda grupperna markerat påstående h.106 

Det är givetvis inte heller en signifikant skillnad. 

                                                
103 Utbildningsdepartementet, Statsrådsprotokoll 1972-12-01, Dnr 978, 3588/72, 1972, s 6. 
104 Se fig. 66. 
105 Se fig. 67 och 68. 
106 Se fig. 69 och 70. 
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4.5.9 Det primära kravet 

Som nämnts tidigare i uppsatsen var det primära kravet som ställdes på översättningen att 

den skulle göra Bibeln tillgänglig �i en för den normalskolade vuxne begriplig form�107. I 

direktiven till bibelkommissionen står det utförligare om stilen på översättningen: 

 
Stilidealet bör vara en idiomatisk, begriplig, naturlig nutida svenska. Detta erbjuder en ganska 

vid ram och inrymmer många stillägen och möjligheter till stilistisk profilering i anslutning till 

originaltextens helhetskaraktär /genre, brukssituation i gammaltestamentlig miljö, 

framställningsmässig och stilistisk grundkaraktär osv.). De stilvariationer som finns i originalet 

bör i möjlig mån återspeglas i en ny översättning.108 

 

Påstående i är formulerat med detta i åtanke: �Översättarna har på ett föredömligt sätt 

lyckats förmedla bibelns poetiska kvalitéer och olika stilnivåer på en lättbegriplig 

svenska.� 

Precis som i fallet med påstående b fick jag av några testpersoner kritik för att 

formuleringen av påståendet var för värdeladdat. Men här liksom då är detta frukten av ett 

medvetet val.109 

En klar majoritet av testpersonerna har formuleringen till trots funnit att de kan skriva 

under på detta påstående. 59 procent av de medverkande prästerna har markerat påstående 

i.110 Detta kan ses som ett bra betyg för bibelkommissionen från Stockholms stifts präster. 

Skillnaderna mellan kvinnor och män liksom mellan Grupp L och Grupp K är på detta 

påstående nämnvärda men långt ifrån statistiskt signifikanta. 63 procent av kvinnorna 

håller med om påståendet jämfört med 56 procent av männen.111 Skillnaden mellan 

erfarenhetskategorierna var ännu mindre med 58 procent av Grupp L och 60 procent av 

Grupp K. 

                                                
107 Se 1974 års riksdagsberättelse U 46. 
108 Utbildningsdepartementet, 1976 års kommittéberättelse, U25, 1976, s 298. 
109 Se punkt 3.3.1 Enkäten. 
110 Se fig. 71. 
111 Se fig. 72 och 73. 
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4.6 Övriga kommentarer i enkäten 

Jag fick in en mängd olika synpunkter och funderingar under övriga kommentarer i 

enkäten. Då jag av utrymmesskäl inte kan redogöra för eller återge alla här kommer jag 

bara att ta upp ett axplock som jag anser vara särskilt intressant.  Jag kan dock säga som 

allmän tendens att dessa kommentarer framförallt behandlar användandet av 

bibelkommissionens översättning, dess ställning och allmänna kvalitet. 

Ett flertal präster förklarar att de inte anser att Bibel 2000 på något sätt upphäver 

tidigare översättningar och att det endast är en fördel att ha tillgång till flera olika 

översättningar för att kunna använda dessa parallellt. Samtidigt poängterar flera 

testpersoner att bibelöversättningen inte är någon lagbok som man ensidigt måste ta till 

sig.  

Inte så många tar upp Folkbibeln som alternativ eller komplement till Bibel 2000. En 

testperson ställer den retoriska frågan �Vad ska vi annars använda oss av [om inte Bibel 

2000]?�. Antingen är den personen omedveten om Folkbibelns existens eller ser den inte 

som ett seriöst alternativ. En annan testperson utrycker däremot missnöje med att det kom 

ut två olika bibelöversättningar på svenska ungefär samtidigt: 

 
Hade ändå önskat att man som i Danmark gått ihop med övriga samfund för att enas om en 

bibel. Olyckligt att det finns två biblar i bruk. Gäller kanske mest i EFS sammanhang, då märks 

skillnaden i bibelbruk (folkbibeln används som jag har förstått i större utsträckning här). Hade 

varit önskvärt och visat på enande om man tagit det lite lugnt och inte stressat fram en Bibel 

bara för den skulle vara klar 2000. Hade varit värt mycket att jämka tror jag.112 

 

Ett par testpersoner utöver ovanstående anser även de att Bibel 2000 stressades fram även 

om det inte är Folkbibelns tillkomst som föranleder deras kritik utan det faktum att 

fotnoterna inte kom med i den första utgåvan. 

Ett antal testpersoner har även kommenterat bibelkommissionens översättnings 

stilistiska kvalitéer och här går åsikterna verkligen isär. En testperson utrycker sig på 

följande sätt: �Kristus blev människa, alltså behöver vi inte göra bibeln biblisk.�113 En 

annan testperson menar att �bibel 200 [sic!] är en platt tråkig översättning inte det minsta 

högtidlig.�114 Vissa menar att språket i översättningen har stor betydelse, positiv i vissa 

                                                
112 Enkätsvar nr 129. 
113 Enkätsvar nr 60. 
114 Enkätsvar nr 148. 
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kommentatorers ögon och negativ i andras, medan andra menar att det helt saknar 

betydelse. Ett par testpersoner relaterar Bibel 2000-översättningen till 

bibelkommissionens direktiv. Till dessa hör följande person: 

 
Intentionen med GT-översättningen har ju varit att följa en historiskt-kritisk linje där 

tolkningkriteriet [sic] mer har utgått från ett antagande av ursprunglighet än ett 

systematiskt/teologiskt dito, vilket naturligtvis kan föranleda en del kritik från förespråkare av 

andra modeller. Detta har i mina ögon visat sig ha en inspirativ [sic] och positiv effekt på samtal 

och studier av Bibelns böcker. Bibel 2000 intar en ganska neutral hållning vad gäller 

översättningen i förhållande till andra översättningar, och därför kanske möjligen lite tråkigare 

än vad som förmodligen varit fallet om fler teologer fått säga sitt. Men detta inverkar inte på 

något sätt menligt på dess användbarhet.115 
 

En annan testperson poängterar att då �hebreiskan är ett naivt, rättframt och enkelt, rakt 

upp- och nedspråk� vore det en förvanskning av grundtexten att tillgodose ett behov av ett 

högtidligt, tillkrånglat språk.116 

Jag vill även lyfta fram ett exempel på de kommentarer som mina testpersoner avgett 

som handlar om noternas benägenhet att ibland försöka förklara texten snarare än 

kommentera den. 

 
Det som kan irritera mig i mitt arbete är just det som du har pekat på en aning i 
enkätalternativen: att översättningar ibland gjorts förklarande istället för kommenterade i 
notapparat samt att man på andra ställen valt att inte skriva sammanhangstexter utan skrivit ut 
streck (---).117 

 

Förklaringen till att bibelkommissionen på vissa ställen valt att göra på det här sättet kan 

vara att man läst in en folkbildningsambition i statens allmänkulturella intresse av 

bibelöversättningen. Dessutom fanns bland de olika typer av noter bibelkommissionen 

ämnade använda sig av en typ som: �[�] ger läsaren en rad tidshistoriska upplysningar 

om historiska, geografiska, sociala, religiösa och kulturella förhållanden�.118 

Vi såg tidigare att en stor andel av testpersonerna ansåg att man lyckats med detta även 

om det är förståeligt att en del troende kristna kan anmärka på ett sådant förhållningssätt. 

Som vi såg tidigare i uppsatsen var många av dem som hade valt att ge exempel på 

                                                
115 Enkätsvar nr 47. 
116 Enkätsvar nr 142. 
117 Enkätsvar nr 157. 
118 Utbildningsdepartementet, Nyöversättning av Nya Testamentet. Behov och principer, SOU 1968:85, 
1968, s 98. 
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teologiska förvrängningar i Bibel 2000, kritiska till att bibelkommissionen bland annat i 

noter hade förklarat bort klassiska profetior om Jesus i Gamla testamentet. 

Den sista kategorin av testpersonernas kommentarer som jag ämnar ta upp har med 

omformuleringen av �Fader vår� att göra. Flera testpersoner anser att denna äldre version 

av �Vår Fader�, som den lyder i Bibel 2000, flyter bättre. De allra flesta 

församlingsmedlemmar oavsett åldersgrupp föredrar även denna äldre version enligt 

några av dessa testpersoner. 

5. Sammanfattning och slutsatser 
I den här uppsatsen har jag försökt åskådliggöra Stockholms stifts prästers attityder 

gentemot Bibel 2000.  Till min hjälp har jag haft det svarsmaterial jag har fått efter att ha 

skickat en enkät till samtliga yrkesverksamma präster i Stiftet. 

Vi har sett att en stor majoritet av testpersonerna anser att Bibel 2000 faktiskt har 

underlättat deras arbete. Vi har sett att en femtedel av testpersonerna har funnit att Bibel 

2000 har förvrängt viktiga teologiska utsagor i olika utsträckning medan hälften av 

testpersonerna anser att den har förtydligat sådana utsagor. Hela 93 procent av 

testpersonerna anser att Svenska kyrkan i dagsläget skall fortsätta att använda sig av Bibel 

2000.  

Vad gäller de kritiska påståendena under fråga 7 är det en liten minoritet som har angett 

att de håller med dessa. Detta samtidigt som en klar majoritet har markerat att de håller 

med om de båda positiva påståendena. 

Sammantaget kan detta tolkas som ett brett stöd för Bibel 2000 bland Stockholms stifts 

yrkesverksamma präster. Vi kan dock även se uppslutningen inte är fullständig. En hel del 

kritik av olika slag har framförts mot bibelkommissionens översättning i svarsmaterialet 

och inget av de kritiska påståendena blev utan medhåll från några testpersoner. 

Av studien visade sig även att stiftets kvinnliga präster oftare än de manliga anser att 

Bibel 2000 i stor utsträckning har underlättat deras arbete. Männen anser oftare än 

kvinnorna att denna underlättning har skett i liten utsträckning. Denna skillnad 

återspeglades även mellan de båda erfarenhetsrelaterade grupperna av testpersoner. De 

präster som inte har yrkeserfarenhet av 1917 års bibelöversättning har upplevt en större 

positiv förändring än de med sådan erfarenhet.  

Vi har även sett att män i större utsträckning än kvinnor anser att det ej går att finna 

prov på förtydliganden av viktiga teologiska utsagor i Bibel 2000. Däremot har kvinnorna 
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inte i någon signifikant utsträckning svarat att så visst är fallet. Istället har de underlåtit att 

svara på just den frågan långt mer ofta än männen.  

Dessutom har vi sett att fler kvinnor än män håller med om att noterna till 

översättningen på ett utmärkt sätt åskådliggör bibelordens historiska sammanhang, men 

även att icke-kanoniska kristna texter borde ha tagits med i Bibel 2000. Männen å sin sida 

anser oftare än kvinnorna att översättarna i för stor utsträckning låtit sin uppfattning om 

författarens intention styra översättningen. 

De präster med erfarenhet av 1917 års bibelöversättning är i mycket större utsträckning 

än de utan sådan erfarenhet, kritiska till att Apokryferna till Gamla testamentet togs med i 

Bibel 2000, samtidigt som de även i större utsträckning anser att översättarna inte borde 

ha omformulerat så många bevingade ord och uttryck. 

Sammantaget kan man dock säga att samtliga i denna uppsats uppmärksammade 

grupperingar av präster i Stockholms stift i stor utsträckning är positivt inställda till Bibel 

2000, men att det förekommer vissa gradskillnader. Även om alla sådana skillnader inte är 

statistiskt signifikanta kan vi ändå utläsa tendensen att manliga präster är mer kritiska 

eller mer restriktivt positiva än kvinnliga. Även de präster med yrkeserfarenhet av 1917 

års översättning är mer kritiska än de präster som saknar sådan erfarenhet.  

Denna uppsats kan inte ge svar på vad dessa skillnader beror på, men det är heller inte 

dess syfte, utan bara lyfta fram att de existerar. Det vore givetvis intressant att i vidare 

forskning försöka komma åt dessa skillnaders orsaker. 

För att återkomma till svårigheten med översättningsarbeten ställer jag mig frågan om 

prästerna i Stockholms stift anser att Bibeln genom bibelkommissionens översättning har 

behållit sin karaktär. Vad gäller bibelböckernas språkliga karaktär har vi sett att en klar 

majoritet av de medverkande prästerna anser att översättarna på ett föredömligt sätt har 

lyckats förmedla Bibelns poetiska kvalitéer och olika stilnivåer. Vad gäller Bibelns 

innehållsliga karaktär är detta lite svårare då få om ens några präster idag med säkerhet 

känner denna som den uppfattades av grundtexternas mottagare eller författare. Däremot 

kan vi anta att då så stor andel av de medverkande prästerna har varit positivt inställda till 

översättningen, upplever de att den svarar bra mot deras uppfattning av grundtextens 

karaktär. 

Utifrån Stockholms stifts prästers preferenser måste vi anta att bibelkommissionens 

tolkning är lyckad då invändningarna, trots att de behandlar en mängd olika saker, är 

procentuellt sett få. Givetvis kan denna tolkning visa sig vara mindre lyckad bland präster 

i andra stift än Stockholms och även bland icke prästvigda mottagare. 
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En av nyckelformuleringarna i direktiven till bibelkommissionen, som jag redan berört i 

uppsatsens teoriavsnitt, är enligt mig den om att översättningen ska ge dagens läsare 

detsamma som den gav tillkomstkontextens läsare. Ett par deltagare i 

enkätundersökningen menar att ordet homosexualitet som i anförs i noter till 

översättningen inte förmedlar samma sak till oss som ursprungstexten gjorde till sina 

läsare. I övrigt har inga medverkande präster några exempel på avkall från denna princip. 

Däremot invänder en del medverkande mot metoden som sådan. En liten men dock 

märkbar andel av prästerna anser att översättarna i för stor utsträckning försökt återge 

bibeltexternas författares intention istället för text. 

För att i en mening sammanfatta denna uppsats är det nog så att det blir Bibel 2000, om 

stockholmsprästen själv får välja.
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bilaga 1: Enkäten som e-postutskick 
Det här är en enkät angående, i Stockholms stift, yrkesverksamma prästers attityder gentemot 
Bibel 2000. Materialet kommer att behandlas anonymt och ligga till grund för en uppsats på 
påbyggnadsnivå i religionsvetenskap. Markera det alternativ som du tycker stämmer bäst 
överens med dina åsikter. Var god markera endast ett alternativ. Om du inte hittar ett 
tillfredsställande svarsalternativ, hoppa hellre över frågan än försök pressa fram något du inte 
står för. Jag vore tacksam om du kommenterade eventuella sådana frågor under �Övriga 
kommentarer�.  

Enkäten tar bara några minuter att svara på och jag vore tacksam om du skickade dina svar 
inom en veckas tid eller allra senast fjorton dagar. Detta för att jag ska hinna bearbeta 
resultaten innan terminens slut. 
 
Tack för din medverkan! 
Pär Malmsborg,  
Södertörns Högskola. 

 
1. Anser du att den nya översättningen har underlättat ditt arbete att förmedla Bibelns 

budskap? 
a)   Nej, tvärtom. 
b) Inte märkbart. 
c) Ja, lite. 
d) Ja, den har inneburit en stor skillnad. 
 
2. I vilka åldersgrupper har förmedlingen av Bibelns budskap med Bibel 2000 

fungerat bäst? 
a) 0-18 
b) 19-40 
c) 41-65 
d)   65+ 
 
3. I vilka åldersgrupper har förmedlingen av Bibelns budskap med Bibel 2000 

fungerat sämst? 
a) 0-18 
b) 19-40 
c) 41-65 
d) 65+ 
 
4. Anser du att den nya översättningen har förvrängt viktiga teologiska utsagor i 

Bibeln? 
a) Ja, i stor utsträckning. 
b) Ja, i några fall. 
c) Nej. 
Om du svarade ja, får du gärna ge exempel: 
 
5. Anser du att den nya översättningen har förtydligat viktiga teologiska utsagor i 

Bibeln? 
a)   Ja, i stor utsträckning. 
b)   Ja, i några fall. 
c)   Nej. 
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Om du svarade ja, får du gärna ge exempel: 
 
6. Anser du idag att Svenska kyrkan även fortsättningsvis bör använda sig av Bibel 

2000? 
a) Absolut inte.                       
b) Nej, inte som huvudsaklig källa till Bibeltexterna, men kanske som komplement.                           
c) För tillfället ja. En grundlig utvärdering bör dock göras efter ytterligare några års 

bruk. 
d) Absolut. 
 
7. Nedan följer ett antal påståenden om bibel 2000. Markera de alternativ du håller 

med om. (Här får du om du vill markera fler än ett alternativ) 
a) Noterna till översättningen underminerar kyrkans undervisning, genom sina alltför 

historiskt-kritiska förklaringar. 
b) Noterna åskådliggör på ett utmärkt sätt bibelordens historiska sammanhang. 
c) Språket i Bibel 2000 är alldeles för androcentriskt. En modern Bibel borde 

motsvara moderna jämställdhetsideal åtminstone språkligt. 
d) Översättarna borde inte ha omformulerat bevingade ord och uttryck och därmed 

förvanskat delar av vårt gemensamma kulturarv. 
e) Svenskkyrkliga teologer borde haft mer att säga till om texternas slutgiltiga 

utförande. 
f) Översättarna har i allt för stor utsträckning försökt återge vad de tror att författarna 

till bibeltexterna menat och inte vad de faktiskt skrev. 
g) Apokryferna till det gamla testamentet borde inte ha inkluderats. 
h) Även icke-kanoniska skrifter såsom Petrus uppenbarelsebok, Thomasevangeliet 

och Maria Magdalenas evangelium borde ha inkluderats. 
i) Översättarna har på ett föredömligt sätt lyckats förmedla bibelns poetiska kvalitéer 

och olika stilnivåer på en lättbegriplig svenska. 
 

8. Slutligen var vänlig fyll i ditt kön, din ålder och ange hur länge du har varit präst. 
      Kön: 
      Ålder: 
      Antal år i prästyrket: 

 
Övriga kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pär Malmsborg 
Siljansvägen 41D 
120 55 Årsta 
08-508 617 27 
070-443 97 22 
par@malmsborg.se 
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bilaga 2: Cirkeldiagram 
Figur 1-10, fråga 1 och 2 
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Figur 11-20, fråga 3 och 4 
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Figur 21-30, fråga 5 och 6 
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Figur 31-40, påstående a och b 
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Figur 41-50, påstående c och d 
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Figur 51-60, påstående e och f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 51: Påstående e

håller med
6%

håller inte 
med
94%

Figur 52: Kvinnor om påstående e

håller med
4%

håller inte 
med
96%

Figur 53: Män om påstående e

håller med
8%

håller inte 
med
92%

Figur 54: Grupp L om påstående e

håller med
6%

håller inte 
med
94%

Figur 55: Grupp K om påstående e

håller med
7%

håller inte 
med
93%

Figur 56: Påstående f

håller med
9%

håller inte 
med
91%

Figur 57: Kvinnor om påstående f

håller med
4%

håller inte 
med
96%

Figur 58: Män om påstående f

håller med
13%

håller inte 
med
87%

Figur 59: Grupp L om påstående f

håller med
14%

håller inte 
med
86%

Figur 60: Grupp K om påstående f

håller med
7%

håller inte 
med
93%



 53

Figur 61-70, påstående g och h 
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Figur 71-75, påstående i 
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