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Kapitel 1: Inledning 

1.1 Bakgrund, syfte och forskningsfrågor 

Bakgrund 

”Halva himlen är vår!” Slagordet hade, så vitt jag kunnat utläsa, sin storhetstid vid 1970-talets slut, 

men mitt första möte med det var via en podcast så sent som i fjol. Orden lämpar sig för den 

inomkyrkliga kvinnokampen, men jag började genast fundera på om orden hade någon bäring som 

mer än ett slagord. Om vi för ett ögonblick förenklar en väldigt komplex fråga och tänker oss att 

alla människor som under jordelivet har trott på Jesus kommer till himlen efter döden, är då halva 

himlen fylld av kvinnor? Jag tror inte det. Jag tror att kvinnorna är i en rätt tydlig majoritet! 

     Historiska rön tyder nämligen på att kyrkan i alla tider har samlat fler kvinnor än män.1 Mycket 

tyder på att trenden håller i sig in i våra dagar och kanske till och med är ännu tydligare nu än förut.2 

Men det var inte männens numerära underläge i kyrkbänkarna jag främst ville studera. Jag ville 

undersöka ifall denna kvinnodominans har påverkat Svenska kyrkans själva trosinnehåll.  

     År 1960 vigdes den första kvinnan till präst i Svenska kyrkan.3 Tjugo år senare, 1981 var 30 

procent av de antagna till Lunds och Uppsalas universitets pastoralinstitut kvinnor, år 2013 var ca 

70 procent av de antagna prästkandidaterna kvinnor.4 För något år sedan hörde jag någon säga att 

Svenska kyrkan nått en milstolpe: fler yrkesverksamma kvinnliga präster än manliga. Jag har dock 

inte hittat en säker källa på att det stämmer. Vi kan med säkerhet slå fast att den gamla kyrkan med 

sina svartklädda, stränga och dömande prästmän har begravits och att något nytt har kommit. Men 

vad är innehållet i detta nya? 

     För att söka svar på mina frågor vände jag mig till ledare inom den kyrkliga verksamhet som 

utåt sett framstår som allra minst påverkad av det som ibland har kallats för kyrkans feminisering: 

mansgruppen, den grupp som uttalat håller kvinnor utanför. Varför finns dessa grupper? Vilket 

slags manlighet odlas där? Anser dess ledare att Svenska kyrkan har blivit en kyrka för kvinnor som 

skrämmer bort män, och är mansgrupperna i så fall ett slags reaktionär rörelse för att vinna tillbaka 

kyrkan åt männen och männen åt kyrkan?  

 

 
1 Stark 1996, s. 95ff. 
2 “The Gender gap in Religion Around the World” https://www.pewforum.org/2016/03/22/the-gender-gap-in-

religion-around-the-world/ (läst 2020-05-28). 
3 ”Prästämbete för kvinnor och män” https://www.svenskakyrkan.se/kvinnliga-praster (läst 2020-05-26). 
4 ”Nu dominerar kvinnorna i kyrkan” https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5802524 
(läst 2020-05-26). 

https://www.pewforum.org/2016/03/22/the-gender-gap-in-religion-around-the-world/
https://www.pewforum.org/2016/03/22/the-gender-gap-in-religion-around-the-world/
https://www.svenskakyrkan.se/kvinnliga-praster
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5802524
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Syfte 

Syftet med mitt arbete är att studera mansgrupper i Svenska kyrkan som exempel på levd 

ecklesiologi. Som ett led i att uppnå syftet har studien brutits upp i en rad olika aspekter som har 

formuleras som forskningsfrågor (se nedan), där svaren på fråga 1–3 leder till självständiga 

slutsatser, men även utgör det material utifrån vilket fråga 4 besvaras. 

 

Forskningsfrågor 

1. Med vilka syften samlar Svenska kyrkan män i grupp? 

2. Vilka sidor vill ledare för mansgrupper främja respektive motverka hos de deltagande männen? 

3. Är det rimligt att se mansgrupper i Svenska kyrkan som en reaktion på en föreställd 

”feminisering” av kyrkan? 

4. Vad karaktäriserar den kyrka som gestaltas i de mansgrupper som jag har studerat? 

1.2 Metod och material 

I valet av metod var jag mycket inspirerad av de metoder som Jonas Ideström och Andreas 

Holmberg (se 1.4) använder för att studera församlingar på nära håll och på så sätt upptäcka levd 

teologi samt ecklesiologi (mer om det i 2.1). Precis som dem har jag använt mig av kvalitativa metoder, 

främst intervjuer, för att på bästa sätt låta respondenternas egna berättelser och erfarenheter 

komma fram. I föreliggande studie är det av särskilt intresse att studera den ecklesiologi som 

kommer till uttryck i de mansgrupper som respondenterna har lett eller leder. 

     Jag utgår i detta arbete utifrån att det är att betrakta som ett problem att fler kvinnor än män 

engagerar sig i Svenska kyrkan. Eftersom min uppfattning är att det kristna budskapet är riktat till 

alla människor anser jag det rimligt att hävda att ojämn könsfördelning är att betrakta som ett 

problem på samma sätt som det är ett problem att Svenska kyrkan engagerar vissa åldrar eller 

generationer i betydligt högre utsträckning än andra.5 Då en grupp är underrepresenterad i kyrkan, 

oavsett vilken, menar jag det vara motiverat att undersöka varför det förhåller sig så. 

 

Urval 

Jag ville för min studie hitta grupper för män som också är verksamheter inom Svenska kyrkan. De 

kriterier jag ställde var att ledaren skulle vara man och att deltagarna enbart skulle vara vuxna män; 

med andra ord stängd för kvinnor och pojkar under 18 år. Begränsningar utöver dessa, till exempel 

att gruppen bara är öppen för vuxna män som har barn eller att deltagarna skulle vara medlemmar 

i Svenska kyrkan, var jag beredd att tillåta. 

 
5 Bromander 2011, s. 96. 
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     Det visade sig att verksamheter exklusivt för män är inte någonting man hittar i var och 

varannan församling i Svenska kyrkan. Dessutom är grupperna i regel tämligen små och det verkar 

inte heller som att man investerar några större summor på att marknadsföra att de finns. De är 

dock fullt möjliga att hitta på Svenska kyrkans hemsida genom vanliga sökningar. Efter att ha sökt 

på alla relevanta sökord hade jag lokaliserat ca 25 mansgrupper som uppfyllde mina kriterier. Bland 

dem fanns allt mellan samtalsgrupper på kvällar till fikastunder för daglediga. 

     Den ursprungliga planen för uppsatsarbetet var att besöka två eller tre mansgrupper på olika 

platser i Sverige. Där skulle jag dels göra en deltagande observation under en av gruppens träffar, 

dels göra en kvalitativ intervju med gruppens ledare. Det fanns också en önskan om att intervjua 

även deltagare, främst sådana som hade funnits med i gruppen under en längre period. Men i mars, 

då intervjuerna hade bokats in, gick Folkhälsomyndigheten ut med en stark rekommendation om 

att inte resa om det inte var helt nödvändigt. Covid-19 hade kommit till Sverige. Några av 

mansgrupperna pausade sin verksamhet resten av terminen och jag tog beslut om att inte resa för 

dessa intervjuer. Istället ställde jag om till helt digitala metoder. 

     Som en följd av detta valde jag bygga min studie på enbart mansgruppers ledares perspektiv, 

istället för att få flera deltagares perspektiv, vilket givetvis är en förlust. Utifrån min kvalitativa 

ansats ansåg jag åtta till tio respondenter vara lagom. Erbjudande om att delta skickades ut via mail 

i två omgångar. Bland de svar jag fick var det särskilt åtta mansgruppsledare som tydligast uttryckte 

ett intresse av ämnet och att delta i studien. Jag kunde därför snabbt välja dem och avtacka de 

andra. Urvalet visade sig vara ännu bättre än jag vågat hoppas, eftersom dessa åtta ledare alla ledde 

mansgrupper centrerade kring djupare samtal om svårare frågor, vilket är den sortens grupp som 

jag sedan studiens början helst önskat studera. 

     Dessa åtta benämns i föreliggande studie om vartannat respondenter, mansgruppsledare eller ledare 

för att skapa variation. Benämningarna ska läsas som synonymer. 

 

Enkäter 

Respondenterna fick som första uppgift svara på två enkäter via internet. Båda enkäterna hade en 

kvalitativ ansats och byggde därför på frågor som kunde besvaras i fritext. Syftet med den första, 

mindre enkäten var att få en uppfattning av gruppens uppkomst, syfte och nuläge (se bilaga 1). 

     I den andra, större enkäten uppmuntrades respondenterna läsa tio citat från blandade källor 

som alla på något sätt handlade om kön och kristen tro. De fick inte veta var citatet kom ifrån, utan 

förväntades ta ställning till själva saken genom att dels gradera i vilken grad de höll med om citatets 

påståenden, dels skriva en reflektion med egna ord efter varje citat. I och med att respondenterna 

fick möjlighet att formulera sig i fritext anser jag att undersökningen kan anses vara kvalitativ, även 

om den givetvis inte är lika uttömmande som intervjuer (se bilaga 2). 

     Syftet med denna enkät var främst att få en uppfattning om vilka synsätt kring kön och kristen 

tro som stöttades eller kritiserades av mansgruppsledarna. Ambitionen var således att både de och 
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jag skulle få hjälp att orientera oss i studiens tema; de genom att ta del av glimtar av den litteratur 

som legat till grund för studien och jag genom att ta del av deras enkätsvar. Jag anade att 

intervjufrågorna utan en introduktion av det här slaget skulle kunna upplevas som tagna ur luften. 

     Enkätsvaren från den större enkäten är dock inte enbart ett slags uppvärmning, utan presenteras 

och diskuteras i kapitel 3 och 4. Jag upplevde att respondenterna var mer motiverade att bli 

intervjuade än att besvara en enkät, vilket troligen går att förklara med att risken för att bli 

missförstådd i regel minskar i ett samtal. 

 

Semistrukturerad intervju över telefon 

Studiens huvudsakliga källa är de åtta intervjuer som gjordes över telefon under april månad. Även 

om enkäterna skulle besvaras innan intervjun valde jag att inte formulera intervjufrågor som byggde 

på enkäterna. Jag önskade få ett samtal där mansgruppsledarna upplevde att de fick föra och 

slutföra resonemang inom ramarna för intervjutiden. Jag formulerade därför inte mer än tre 

intervjufrågor som ställdes till varje respondent. Förutom dessa ställdes passande, spontana 

följdfrågor. Vissa av dessa återkom i flera intervjuer, medan andra bara ställdes vid ett tillfälle. 

Intervjuerna faller därför in i kategorin semistrukturerad intervju. 

     Syftet med intervjuerna var trefaldigt (utifrån de tre första forskningsfrågorna): Dels att låta 

mansgruppsledarna med egna ord formulera vad de har sett för vinster med att bjuda in till 

mansgrupp (fråga 1), dels att låta dem sätta ord på vilka egenskaper och förmågor de upplever att 

män generellt bör utvecklas i (fråga 2) och dels att låta dem fritt reflektera över teorin om kyrkans 

feminisering utifrån vad de själva har sett, hört och upplevt (fråga 3). Intervjufrågorna knyter 

således tydligt an till studiens tre första forskningsfrågor. Intervjuns introduktionstext och de tre 

intervjufrågorna finns att ta del av i Bilaga 3. 

     Intervjuerna genomfördes över telefon utan video. Jag beslöt att inte spela in intervjuerna, utan 

att i realtid anteckna det som sades. Jämfört med att spela in och transkribera är detta en 

underlägsen metod, men jag ansåg att det var en tillräcklig metod för ändamålet, då intervjuerna 

inte var mer än ca 30 minuter långa. För att säkerställa att anteckningarna överensstämde med det 

som sades skickades de till respektive respondent för kontroll. Först sedan jag fått respondenternas 

godkännande räknade jag dem som färdiga källor. Jag har därför bedömt det som forskningsetiskt 

försvarbart att citera mina respondenter utifrån dessa anteckningar, även om de inte bygger på 

ljudinspelningar.  

 

Etiska överväganden 

Jag har genomfört min studie i enlighet med de forskningsetiska principer som antagits av 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet och sammanfattas i fyra krav6: 

 
6 Forskningsetiska riktlinjer 1990, s. 7. 
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1. Informationskravet. Varje respondent har informerats om villkoren för deltagande. Där 

betonades att deltagande är frivilligt och att personen kan avbryta sin medverkan när som 

helst, dock senast vid arbetets sista inlämningsdatum. 

2. Samtyckeskravet. Innan deltagande garanterades att varje respondent ställde upp på de 

villkor som ställdes vid medverkan. Detta skedde över mail. 

3. Konfidentialitetskravet. I all kommunikation med respondenter har det betonats att alla 

enkätsvar och citat från intervjuer framställs så anonymt som möjligt i det färdiga arbetet. 

Respondenternas personnamn och namn på arbetsplats eller arbetsort har antingen 

fingerats eller helt utelämnats. Alla frågor i enkäter och intervjuer har utformats för att 

inte uppmuntra till att bryta tystnadsplikt eller ens återge något som enskilda deltagare i 

gruppen har sagt eller gjort. I de fall respondenterna ändå har återgivit något sådant är jag 

noggrann med att vidta åtgärder för att garantera deltagarens anonymitet. 

4. Nyttjandekravet. Det insamlade enkät- och intervjumaterialet kommer endast att användas 

för föreliggande studie och inga andra ändamål. 

Utöver detta beslutade jag att genomföra hela studien på distans utifrån Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer under den tid som studien genomfördes. Jag är medveten om att 

telefonintervjuer innebär en del risker som inte finns vid en intervju som genomförs med båda 

parter i samma rum, men jag har vidtagit åtgärder för att så långt som möjligt garantera att jag har 

tolkat intervjusvaren rätt. 

 

Min förförståelse 

Jag har genom hela livet aktivt deltagit i kyrkans liv och är i skrivande stund anställd av ett pastorat 

inom Svenska kyrkan. Mina tolkningar präglas därför av ett inifrånperspektiv som jag tror att jag 

har svårt att frikoppla mig från. Samtliga lokala kyrkor som undersöks i studien är dock helt 

obekanta för mig. Den enda kontakt jag har haft med de sammanhangen är via de enkäter och 

intervjuer som har genomförts genom föreliggande studie. På så sätt menar jag att undersökningen 

har god chans att vara objektiv. 

     Min egen erfarenhet av mansgrupper i kyrklig regi är begränsad till två ”mansfrukostar” som 

anordnades av den församling som jag var aktiv i för cirka fem år sedan, samt några träffar i en 

bibelstudiegrupp för män som startades av en teologstudent vid ungefär samma tidpunkt. 

Gemensamt för dessa båda grupper var att de aldrig riktigt fick någon struktur, utan rann ut i 

sanden snabbt efter att de startats. Båda grupperna lämnade mig dock med en god eftersmak, och 

jag har sedan dess önskat få delta i någonting liknande igen. 
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1.3 Centrala begrepp 

Svenska kyrkan 

Då termen kyrka används i studien så åsyftas i regel Svenska kyrkan. I kapitel 6 används dock 

termen kyrka för att peka på den lilla kyrka i kyrkan som gestaltas i mansgruppen. Svenska kyrkan 

är med sina knappt sex miljoner medlemmar7 enormt stor och oundvikligt mångfacetterad. 

Följaktligen blir respondenters uttalanden om Svenska kyrkans utveckling och nuläge ofrånkomligt 

generaliserande eftersom ingen, inte ens biskopar eller chefer på nationell nivå, kan ha en fullständig 

bild av hela organisationen. 

 

Feminisering 

Begreppet feminisering kan förstås på en rad skilda sätt, vilket framkommer tydligt i kapitel 2 och 

även senare i min diskussion. Kort kan sägas att jag i föreliggande studie har valt att göra en 

distinktion mellan numerär feminisering och innehållsmässig feminisering. Med numerär feminisering syftar 

jag på den förändringsprocess i vilken andelen kvinnor på en given plats växer. Med innehållsmässig 

feminisering åsyftas de förändringar i språk, uttryckssätt och teologiska betoningar som kan hävdas 

ha gått mot mer mjuka värden. Jag inser risken med att använda termen mjuk utan att definiera det, 

men eftersom det var ett återkommande begrepp i enkät- och intervjusvar så anser jag det 

nödvändigt att inkludera. Detsamma gäller uttryck som maskulint och feminint, som är svåra att 

definiera då uppfattningarna om vad orden betyder skiljer sig mellan platser och förändras över tid. 

 

Kön 

Jag är medveten om att det finns många personer som inte vill identifiera sig som varken man eller 

kvinna och som önskar att samhället rörde sig från det binära sättet att se på kön, till exempel 

genom att införda ett tredje juridiskt kön. Men eftersom vi i dagsläget har två juridiska kön så har 

jag i min studie valt att uteslutande formulera mig utifrån att det finns två kön: man och kvinna.8   

1.4 Forskningsöversikt 

Mansforskning 

Gällande mansforskning framstår det utifrån den litteratur jag har tagit del av som att Raewyn 

(R.W.) Connell och Pierre Bourdieu har haft ett särskilt stort inflytande under de senaste 

decennierna. Connells forskning är gedigen, men särskilt Masculinities9 har haft ett enormt 

 
7 “Svenska kyrkan i siffror” https://www.svenskakyrkan.se/statistik (läst 2020-05-26). 
8 För mer om kön i forskning, se Lundberg, Anna & Ann Werner (red.). En introduktion till genusvetenskapliga begrepp. 
9 Connell, R. W. (1995) Masculinities. 

 

https://www.svenskakyrkan.se/statistik
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genomslag. Hon menar att det inte finns bara en maskulinitet utan flera, som sinsemellan har olika 

maktförhållanden.10 Hon argumenterar för att vita, heterosexuella män som grupp i regel har 

räknats vara överställda färgade, homosexuella och kvinnor.11 Connell har senare påvisat att hennes 

ursprungliga teorier behöver vidareutvecklas för att rymma den mångfald som finns både 

geografiskt och kulturellt.12 

     Bourdieu har utarbetat teorier för att förklara att olika grupper har olika makt, samt hur denna 

makt skapas och återskapas. I sin bok Den manliga dominansen13 behandlar han särskilt frågan om 

män och kvinnor och hävdar, likt Connell, att makt i regel har funnits i grupper av män i betydligt 

högre utsträckning än bland kvinnor. Bourdieu menar att denna över- och underordning inte är 

något av naturen givet, utan att den godtyckligt har kommit till som ett sätt att bevara social 

ordning.14  

 

Forskning om kyrka och kön 

Det har bara under de senaste decennierna bedrivits mycket forskning om kyrka och manlighet på 

svenska lärosäten. Inte minst har prästen och prästens manlighet undersökts i flera studier (av 

naturliga skäl, eftersom de uppehåller sig vid tiden innan prästämbetet ännu öppnats för kvinnor). 

Genom att studera vad som förväntades av prästen förstår man också vilka förväntningar och krav 

som lades på den kristne mannen eller husfadern, eftersom prästens manlighet allmänt tycks ha 

ansetts vara ett föredöme i kristen manlighet, åtminstone fram till och med 1900-talets första hälft. 

     I Den vackra och erkända patriarchalismen (2011)15 presenterar Alexander Maurits sin forskning om 

högkyrklighet i Lunds stift under i huvudsak 1800-talets andra hälft. Särskilt har han studerat hur 

tongivande präster utformar ett prästideal där ståndaktighet och trohet till den lutherska läran 

betonas, i kontrast till vad man ansåg vara en alltför sentimental och feminin väckelsekristendom. 

     I Präst och karl, karl och präst (2009)16 gör Anna Prestjan en dubbel undersökning: dels undersöker 

hon med hjälp av prästen Erik E:son Hammars arbetskoloni i Vemdalen hur socialt arbete kan 

uppfattas som ett sätt att engagera män i kyrkan, dels undersöker hon hur eftersträvansvärd samt 

skadlig manlighet beskrivs i en stor samling minnesanteckningar från präster. Studien uppehåller 

sig vid 1900-talets början. 

     Kristen manlighet (2008)17är en antologi redigerad av Yvonne Maria Werner, där artiklarna 

behandlar hur manlighet har tagit och tar sig uttryck i olika tider och sammanhang. Artikeln 

 
10 Connell 1995, s.76f. 
11 Connell 1995, s. 77ff. 
12 Prestjan 2009, s. 15f. 
13 Bourdieu, Pierre (1999) Den manliga dominansen. 
14 Maurits 2011, s. 14ff. 
15 Maurits, Alexander (2011) Den vackra och erkända patriarchalismen. Den lundensiska högkyrklighetens präst- och mansideal. 
16 Prestjan, Anna (2009) Präst och karl, karl och präst. Prästmanlighet i tidigt 1900-tal. 
17 Werner, Yvonne Maria (red.) (2008) Kristen manlighet. Ideal och verklighet 1830–1940. 
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Treståndsläran och den lutherska prästmannen av Alexander Maurits handlar om vilka krav som av kyrkan 

lades på män i det förmoderna Sverige och är därför av särskilt intresse i föreliggande studie. 

     I Maria Södlings mycket mångsidiga Oreda i skapelsen (2010)18 behandlas könsroller utifrån 

Svenska kyrkan under 1920- och 1930-talen. I del VI ges exempel på hur präster skrev och talade 

om hur kyrkan alltmer tycks domineras av kvinnor medan männen lyser med sin frånvaro. Södling 

presenterar hur inflytelserika präster under den här perioden (bland andra Bo Giertz och Olov 

Hartman) tar initiativ till att försöka återvinna kyrkans maskulinitet. Detta, som det framstår, ofta 

med hjälp av ett militärt präglat språk. 

     I Kyrka och kön (2001)19 undersöker Johanna Gustafsson hur kyrkan under perioden 1945–1985 

har förhållit sig till frågor om könskonstruktioner och samlevnad. Hennes slutsats är att mycket 

har förändrats inom kyrkan under den period hon studerar, men att kyrkan inte kan sägas ha haft 

någon enhetlig inställning till de frågorna under någon period. 

     I Den nödvändiga manligheten (2019)20 undersöker Johanna Andersson de argument som användes 

för att prästämbetet inte skulle öppnas för kvinnor, i den debatt som rasade under främst 1950-

talet. Även om fokus ligger på präster har avhandlingen mycket att säga om kyrkans självförståelse 

gällande könsroller. 

     Ninna Edgardh har under de senaste två decennierna varit en av de mest tongivande rösterna 

inom genusforskning med särskilt fokus på kyrkovetenskap. I sin doktorsavhandling Feminism och 

liturgi (2001)21 studerar hon den svenska feministiska liturgiska rörelsen, som har arbetat med att 

både förnya befintliga liturgier och skapa nya. Edgardh studerade bland annat kyrkliga samlingar 

som riktades särskilt till kvinnor. 

 

Ecklesiologi 

De senaste 20 åren22 har det förts en intensiv diskussion i ecklesiologisk forskning huruvida 

ecklesiologi bäst studeras utifrån idealbilder av vad kyrkan bör vara, eller främst utifrån vad kyrkan 

är och kan bli. Den kanske mest inflytelserika introduktionsboken i ecklesiologi är Models of the church 

(1991)23 av Kardinal Avery Dulles, i vilken han presenterar fem (i den reviderade upplagan sex) 

modeller för hur kyrkans identitet kan förklaras. Dulles har fått kritik av bland andra Nicholas M. 

Healy, som i sin bok Church, world and the christian life (2000)24 menar att studier av kyrkomodeller 

riskerar att vända blicken från den konkreta kyrkan. Harald Hegstad visar i sin bok The real church 

 
18 Södling, Maria (2010) Oreda i skapelsen. Kvinnligt och manligt i Svenska kyrkan under 1920- och 30-talen. 
19 Gustafsson, Johanna (2001) Kyrka och kön. Om könskonstruktioner i Svenska kyrkan 1945–1985. 
20 Andersson, Johanna (2019) Den nödvändiga manligheten: Om maskulinitet som soteriologisk signifikant i den svenska debatten 
om prästämbete och kön. 
21 Edgardh Beckman, Ninna (2001) Feminism och liturgi – en ecklesiologisk studie. 
22 Holmberg 2019, s. 20. 
23 Dulles, Avery Cardinal (1991) Models of the church. 
24 Healy, Nicholas M. (2000) Church, world and the christian life. Practical-prophetic ecclesiology. 
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(2013)25 på samma risk. I och med detta har det inom det ecklesiologiska ämnesområdet under 

senare tid vuxit fram ett nytt begrepp som betecknar ett delvis nytt förhållningssätt till hur 

ecklesiologisk forskning kan bedrivas: lived theology, eller på svenska levd teologi. Den bygger på 

uppfattningen om att ecklesiologisk forskning borde sträva efter att alltmer studera det liv som 

finns i kyrkorna och den praktiska teologi som ofrånkomligt skapas i och genom detta pågående 

församlingsliv. Ett längre resonemang om detta finns i kapitel 2. 

     Jonas Ideströms forskningsprojekt som resulterade i böckerna Lokal kyrklig identitet (2009)26 och 

Spåren i snön (2015)27 är goda exempel på ecklesiologiska studier som bygger på levd teologi eller implicit 

ecklesiologi som han kallar den. I den förstnämnda undersöker han det praktiska församlingsarbetet 

och församlingens självförståelse i förhållande till det lokala sammanhanget i en av Stockholms 

kranskommuner. I den senare gör han en liknande undersökning av två församlingar i Norrlands 

inland. Fokus läggs på att fånga upp hur församlingsmedarbetare och medlemmar skapar teologi 

och ecklesiologi utifrån deras unika förutsättningar. 

     Andreas Holmbergs avhandling Kyrka i nytt landskap (2019)28 bygger liksom Ideströms på att 

komma nära det lokala sammanhanget och genom främst intervjuer och observationer förstå hur 

ecklesiologi skapas underifrån, dvs. från de som i vardagen utgör den lokala församlingen. 

Holmberg myntar termen levd ecklesiologi, vilket jag förstå som ett sätt att precisera levd teologi.  

1.5 Disposition 

I kapitel 1 har jag presenterat studiens bakgrund, övergripande syfte och styrande forskningsfrågor. 

Jag har redogjort för mina val av metoder och genomförandet vid insamlande av material. Jag har 

även rett ut för studien centrala begrepp och gett en forskningsöversikt. I kapitel 2 tecknas en 

teoretisk bakgrund, på vilken hela studien vilar. Särskilt utrymme ges åt den ecklesiologiska 

ingången, levd ecklesiologi, som har präglat metod och analys, samt teorin om kyrkans feminisering och 

om hur jag har valt att använda begreppet i studien. I kapitel 3, 4, 5 och 6 diskuteras material från 

enkäter och intervjuer i syfte att besvara de fyra forskningsfrågorna, där varje kapitel ägnas åt en 

forskningsfråga i kronologisk ordning. I kapitel 7 sammanfattas hela studien i korthet. Sedan 

formuleras slutsatser utifrån samtliga forskningsfrågor. Som avslutning ges förslag på fortsatt 

forskning. 

 

 
25 Hegstad, Harald (2013) The real church. An ecclesiology of the visible. 
26 Ideström, Jonas (2009) Lokal kyrklig identitet – en studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg. 
27 Ideström, Jonas (2015) Spåren i snön. Att vara kyrka I norrländska glesbygder. 
28 Holmberg, Andreas (2019) Kyrka i nytt landskap. En studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan. 
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Kapitel 2: Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Levd ecklesiologi 

En av de avgörande orsakerna till att jag ville studera mansgrupper var att jag blev så inspirerad av 

de metoder som Holmberg och Ideström använder i ovan nämnda studier (se 1.4). Deras studier 

bygger på uppfattningen om att arbetet och församlingslivet i lokala kyrkor är att betrakta som 

källor till teologi, värda att lyssna till.29 Därför går deras metod ut på att, bildligt sett, slå sig ned i 

ett lokalt sammanhang och inte ställa sig upp förrän man har fått grepp om vad för slags teologi 

och ecklesiologi som skapas i den lokala församlingens verklighet. Holmbergs utgångspunkt är att 

”ecklesiologi förutom att uttryckas och gestaltas i lokala kyrkors liv och arbete också skapas och blir 

till i det lokala sammanhanget.”30 Ideström kallar detta som blir till för implicit ecklesiologi och 

Holmberg kallar det för levd ecklesiologi. Jag föredrar Holmbergs term och har lånat den till 

föreliggande studie. 

     Med ecklesiologi kan man mena en rad olika saker31, men jag har valt att liksom Andreas Holmberg 

gör i sin avhandling, i första hand använda termen med betydelsen: teologiska föreställningar av vad 

kyrkan är och bör vara.32 I mötet med ledarna för mansgrupperna ville jag låta dem själva uttrycka 

vad de menar att mansgruppen är och bör vara. De teologiska föreställningarna bakom detta kommer till 

viss del fram i intervjusvaren, även om intervjufrågorna inte tydligt öppnade för teologisk 

reflektion. Enkäterna gav däremot svar som visade på några av de teologiska föreställningarna som har 

format mansgrupperna. 

     En mansgrupp är inte en kyrka, men jag använder ändå Holmbergs betydelse av ecklesiologi ovan. 

Detta menar jag kan motiveras utifrån att mansgruppen för många av dess deltagare är den enda 

kyrka de möter. Det framkom genom ledarna att mansgrupper lockar män som inte deltar i kyrkans 

liv i övrigt.33 Ingen av respondenterna menade heller att mansgruppens syfte var att rekrytera nya 

medlemmar eller gudstjänstfirare. Därför menar jag att det i föreliggande studie finns goda skäl att 

studera mansgruppen som en liten kyrka i kyrkan. 

     Även om min ambition har varit att i likhet med Holmberg och Ideström sitta ned och lyssna 

på personer som verkar i lokala församlingar, så finns det betydande skillnader mellan min och 

deras studier. De hade kontakt med sina respondenter i flera månader. De besökte också 

församlingarna vid flera tillfällen under en längre period. På så vis kunde de vandra med sina 

 
29 Holmberg 2019, s. 21. 
30 Holmberg 2019, s. 26. 
31 För en sammanfattning, se not i Holmberg 2019, s. 19. 
32 Holmberg 2019, s. 19. 
33 Detta framkom genom fråga 10 i enkät 1. 
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respondenter och ta del av deras liv och vardag på ett sätt som inte var möjligt i mitt fall. Jag hoppas 

trots detta att jag genom min studie inte befläckar själva idén om levd ecklesiologi. 

2.2 Kyrkans feminisering 

I Beyond the Feminization thesis (2012)34 ger Patrick Pasture en bakgrund till teorin om kyrkans 

feminisering. Han berättar att Barbara Welter år 1974 menade att kristendomen sedan 1800-talet 

fundamentalt förändrats; att den blivit ”more domesticated, more soft and accomodating – in a 

word, more ’feminine’”35 Några år senare kom Ann Douglas fram till liknande slutsatser och blev 

den första att använda begreppet feminization på det här sättet. Pasture menar att feminiseringsteorin 

efter detta fick ett enormt genomslag inom kyrkohistorisk forskning och att flera nya fenomen har 

belysts genom den.36 

     Men det är problemen med teorin som Pasture med sin artikel främst vill peka på. Han berättar 

att han har deltagit i ett belgiskt forskningsprojekt som till en början ämnade att använda 

feminiseringsteorin för att studera kyrkohistoria utifrån kön, men som i slutändan kom att slå fast 

att feminiseringsteorin inte håller och bör överges. Pasture tar nästan ifrån läsaren orsaken att 

fortsätta läsa då han redan på bokens andra sida skriver om teorin att ”it is time to move beyond 

it.”37 Han pekar på en rad orsaker till detta. För det första har det genom åren figurerat minst fyra 

olika förståelser av begreppet feminisering38: 

1. Att andelen av kyrkans besökare, ideella och anställda i allt större grad är kvinnor. 

2. Att antalet kristna organisationer och ordnar endast öppna för kvinnor har ökat i antal. 

3. Att fromheten allt mer har kommit att betona sentimentalitet, där Gud mindre 

förknippades med fruktan och vrede och mer med kärlek och omtanke. 

4. Att kristendomen har blivit mindre intellektuell och mer känslobetonad, där det 

förstnämnda räknas som maskulint och det sistnämnda som feminint. 

För det andra menar han att teorin riskerar att inte på ett tillfredsställande sätt ge könsstereotyper 

sin rätta historicitet och att teorin därmed till och med kan bekräfta skadliga sådana.39  

     Pasture visar också på hur Harvardhistorikern Ann Braude menar att det är missvisande att 

överhuvudtaget tala om att det har skett en feminisering av kyrkan, eftersom kyrkan, så vitt vi kan 

utläsa genom kyrkohistorisk forskning, genom hela historien har lockat en fler kvinnor än män.40 

 
34 Pasture, Patrick (2012)” Beyond the feminization thesis. Gendering the history of Christianity in the nineteenth 
and twentieth centuries” i Beyond the Feminization thesis. 
35 Barbara Welter citerad av Patrick Pasture 2012, s.8. 
36 Pasture 2012, s. 8. 
37 Pasture 2012, s. 8. 
38 Pasture 2012, s. 9f. 
39 Pasture 2012, s. 8. 
40 Pasture 2012, s. 12. 
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Med denna förståelse blir det meningslöst att tala om att kyrkan har feminiserats sedan 1800-talet. 

Braude menar vidare att själva antagandet att kyrkan feminiserats mycket väl kan ha skapats utifrån 

mäns känslor av nostalgi över en tillvaro som aldrig existerade, en värld där män kände sig lika 

hemma i kyrkan som kvinnor.41 Detta förslag är dock något svårt att förena med det faktum att det 

var två kvinnor som först började skriva om den amerikanska kyrkans feminisering. 

     Även Ninna Edgardh har påvisat att feminisering är problematiskt att använda analytiskt, inte 

minst på grund av att själva termen har använts på skiftande sätt i olika sammanhang. Hon menar 

att feminisering ibland har använts för att peka på hur jämställdhetspolitik har ”lyckats allt för väl”, 

vilket har lett till att männen, som förut var överordnade i kyrkan, nu har blivit den underordnade 

gruppen. Edgardh menar att denna utveckling är svår att bevisa empiriskt, inte minst eftersom 

kvinnor fortfarande i hög grad saknades på Svenska kyrkans chefspositioner (även om den 

statistiken troligtvis har jämnat ut sig sedan 2004). 42 Edgardh pekar också på hur feminisering har 

använts som en beteckning på att kyrkan har förlorat mycket av sin status i samhället.43 

 

Något om Svenska kyrkan och feminiseringen 

”Ja, de säger ju det, men efter tusen år med bara karlar så gör det väl ingenting om det vickar över.” 

Så svarade dåvarande ärkebiskop Anders Wejryd på frågan om det kan bli problem på sikt med så 

många kvinnor i ledarpositioner i kyrkan.44 Som visats i 1.1 har prästyrket i hög grad lockat kvinnor 

sedan den karriärvägen öppnades 1958. Idag är omkring hälften av de yrkesverksamma prästerna 

kvinnor. Sett till de andra yrkesgrupperna står det dock klart att Svenska kyrkan i hög grad anställer 

kvinnor.45 Statistiken nedan är från 201646: 

 

Män Kvinnor 

Anställda totalt: 31 % 69 % 

Pedagogiska uppgifter: 15 % 85 % 

Diakoniuppgifter: 13 % 87 % 

Prästuppgifter: 53 % 47 % 

Musiker:  36 % 64 % 

 

 
41 Pasture 2012, s. 12. 
42 Edgardh 2004, s. 104. 
43 Edgardh 2004, s. 105. 
44 ”Var är alla männen” https://kyrkaochfolk.se/2018/05/21/var-ar-alla-mannen/ (läst 2020-05-26). 
45 Ninna Edgardh påpekar dock i en artikel att de yrkeskategorier som samlas flest kvinnor också ofta har minst 
trygga anställningar och flest deltider. Se ”Jämställd kyrka med patriarkalt arv” 
https://www.kyrkanstidning.se/kultur/jamstalld-kyrka-med-patriarkalt-arv (läst 2020-05-26). 
46 ”Könsfördelningen i Svenska kyrkan” 

https://www.svenskakyrkan.se/filer/Motion%202017_026%20K%c3%b6nsf%c3%b6rdelningen%20i%20Svens
ka%20kyrkan.pdf (läst 2020-05-26). 

 

https://kyrkaochfolk.se/2018/05/21/var-ar-alla-mannen/
https://www.kyrkanstidning.se/kultur/jamstalld-kyrka-med-patriarkalt-arv
https://www.svenskakyrkan.se/filer/Motion%202017_026%20K%c3%b6nsf%c3%b6rdelningen%20i%20Svenska%20kyrkan.pdf
https://www.svenskakyrkan.se/filer/Motion%202017_026%20K%c3%b6nsf%c3%b6rdelningen%20i%20Svenska%20kyrkan.pdf
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I Svenska kyrkan har man i regel inte statistikfört könsfördelning vid gudstjänster och 

verksamheter. Därför är det oklokt att påstå att kvinnor i högre grad går i kyrkan, även om det med 

jämna mellanrum hörs enstaka röster som menar att det är glest mellan männen i kyrkbänkarna. Så 

tidigt som på 1930-talet höjdes sådana röster från bland andra än Bo Giertz, Olov Hartman och, 

till viss del, även Nils Bolander. De började i artiklar komma med sina tolkningar till varför kyrkan 

samlade så många kvinnor men så få män.47 Kort sagt drog de slutsatsen att präster hade tappat 

förmågan att tilltala män i sin predikan. Lösningen var, som de såg det, att återvinna det som de 

menade hade funnits i urkyrkan och som drog män till sig. Här ett exempel: ”Man skall aldrig inbilla 

sig, att man på eftergifternas väg vinner en yngling för Kristus. Nej, helt och fullt evangelium med 

stränga, sedliga krav skall det vara, eljest ingenting.”48 

     Utifrån detta menar jag att det finns en åtminstone hundraårig tradition i Sverige av att peka på 

de många kvinnorna i kyrkan och se det som ett problem. Det har varit intressant att jämföra mina 

enkät- och intervjusvar med de många citat från 1920- och 1930-talen som Maria Södling citerar i 

sin avhandling49, för att hitta likheter och skillnader. Denna jämförelse fungerar som ett extra 

analysverktyg i senare kapitel. 

2.3 Varför jag använder begreppet feminisering 

Pasture, Braude och Edgardh är mycket kritiska till att använda feminisering som analysverktyg. 

Mot denna bakgrund framstår det som dåraktigt att jag ens skulle använda mig av denna term i 

föreliggande studie, vilket jag har valt att göra. Jag är övertygad om att teorin inte bör användas för 

att ge övergripande förklaringar till stora kyrkohistoriska skeenden. Men jag tror dock att teorin 

kan användas för att kasta nytt ljus över kortare perioder och mer lokala kyrkliga förändringar. 

     Några distinktioner är nödvändiga. Jag skiljer i detta arbete konsekvent mellan numerär 

feminisering och innehållsmässig feminisering. Med numerär feminisering åsyftas den förändring i 

könsfördelning som går att utläsa i statistik. Eftersom Svenska kyrkan inte för statistik över 

könsfördelningen bland gudstjänstdeltagande sägs ingenting om den. Dock talar statistiken över 

Svenska kyrkans anställda sitt tydliga språk, där 69 % av den totala personalstyrkan var kvinnor. 

     Men det är den innehållsmässiga feminiseringen som ägnas mest uppmärksamhet nedan. Med denna 

åsyftas en rad mindre mätbara förändringar, till exempel förändringar i språkbruk, värderingar och 

teologiska betoningar. Precis som forskarna ovan varnar för, finns en stor risk att olika 

respondenter menar olika saker då de talar om feminisering. Min ambition har varit att tillåta denna 

mångfald och låta den bli en del av diskussionen, istället för att definiera begreppet åt 

respondenterna. 

 
47 Södling 2010, s. 348. 
48 Anders Svärd citerad av Maria Södling 2012, s. 324. 
49 Södling, Maria (2010) Oreda i skapelsen. Kvinnligt och manligt i Svenska kyrkan under 1920- och 30-talen. 



 

15 

Kapitel 3: Mansgruppernas syfte 

I detta kapitel presenteras material från enkät 1 och intervjufråga 1 i syfte att besvara 

forskningsfråga 1: Med vilka syften samlar Svenska kyrkan män i grupp? Se bilaga 1 och 3 för detaljer 

kring hur frågorna ställdes. Innan jag presenterar materialet vill jag lite närmare presentera de 

grupper som de intervjuade ledarna är eller har varit ledare för. 

     Två av de studerade grupperna är pappagrupper och sex är olika slags mansgrupper. Ingen 

grupp hade någon övre åldersgräns, men undre gräns var 18 år. I pappagrupperna var det givetvis 

krav på att männen skulle vara föräldrar. Ingen grupp hade något krav på att deltagarna skulle vara 

kyrkobesökare eller ens medlemmar i Svenska kyrkan. Samtliga grupper samlade någonstans mellan 

två och tio män på sina träffar, med undantag för en av grupperna som hade samlat två som minst 

och 24 som mest. Sex av grupperna startades någon gång under de senaste fyra åren. Två av 

grupperna startades för 20 år sedan eller mer. Vid intervjutillfället var två av grupperna nedlagda, 

två pausade på grund av coronapandemin och fyra pågående. Grupperna finns geografiskt i tre 

olika svenskkyrkliga stift. Storstad, större stad, mindre stad och större tätort finns representerade. 

Gruppledarna är i fem av fallen själva initiativtagare till gruppen. Alla ledare utom en är anställda 

av Svenska kyrkan. Fem av dem är präster.50 

3.1 Orsaker till att mansgrupperna startades 

Det visade sig i svaren till enkät 1 att mansgrupper kan startas på en rad olika sätt. Thore berättar 

att han fick idén till att starta en mansgrupp i mötet med en annan mans skilsmässa ”där jag 

upplevde att kvinnan hade allt (intellektuellt, utbildning, nätverk, yrke etc.) medan mannen bara 

hade sin fysiska storlek. (…) Jag upplevde helt enkelt att män i kris ofta saknade ett alternativ när 

det gäller bearbetning i vänkretsen.”51 Erik berättar att ett av skälen till att hans grupp startades var 

att försöka ”bryta isoleringen för änkemän och skapa ett meningsfullt sammanhang.”52  

     Klas berättar att det i samband med metoo en dag var en kollega som föreslog att församlingen 

borde starta en grupp riktad till män och att Klas skulle vara lämplig som ledare för den.53 Klas 

ställde sig dock frågande till varför man skulle ”exkludera halva mänskligheten” och bara rikta in 

sig på män. Han upplevde att manlighet är en ganska diffus gemensam nämnare jämfört med till 

exempel pappagrupper eller AA. Att samlas kring metoo ville Klas heller inte göra, eftersom han 

upplevde att han ville vara försiktig då många andra var väldigt oförsiktiga i sina domar.54 Även den 

 
50 All fakta framkom genom enkät 1. 
51 Enkät 1 - Thore 
52 Enkät 1 - Erik 
53 Enkät 1 - Klas 
54 Intervju med Klas. 
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grupp som Walter startade tillsammans med en kollega kom till i samband med metoo.55 Han märkte 

att män i och med den rörelsen kände sig ”lost”; att de inte visste hur de skulle hantera alla 

berättelser. Så Walter började fundera över hur man kunde använda metoo till att hitta en mansroll 

man kan vara stolt över.56Även Rickard berättar att gruppen bland annat startades för att bemöta 

att begrepp som killgissa och manliga strukturer ”har en negativ klang”. Följderna efter metoo har 

kommit att handla mycket om att motverka skadliga, manliga strukturer.57 

     Ulf såg behovet av att hjälpa män i sin roll som förälder.58 Henrik ville samla nyblivna pappor 

för att hjälpa dem att reflektera kring sitt föräldraskap, men också att få tillfälle att prata om dopet.59 

Oskars grupp har omformats mycket genom åren, men ursprungligen startades gruppen för att 

samla konfirmandföräldrar.60 

3.2 Vinster med grupper som endast är öppna för män 

”Vilka anser du är de främsta vinsterna med att låta män samlas i en grupp utan kvinnor?” löd den 

första frågan i varje intervju, som syftade till att besvara frågeställning 1. Nedan kommer en 

sammanställning av intervjusvaren. 

     Thore61 upplever att det finns vissa kommunikationsskillnader mellan könen. Kvinnor 

kommunicerar generellt med vad han kallar för ”ett slags övertoner”, det som har kallats för 

kvinnlig intuition. Med detta menar han att kvinnor tar in mycket mer än det verbala i ett samlat. 

Detta menar Thore har lett till en del missförstånd genom åren, då han upplever att kvinnor tolkat 

in mer än han velat förmedla. En annan skillnad i kommunikationen menar Thore är att han ofta 

upplever att han vågar vara mer rak och nästan brutal i kommunikation med killar. Detta eftersom 

det känns som att mäns åsikter mer ligger ”utanför dem” medan kvinnor lättare blir sårade av den 

sortens kritik. Thore är dock noga med att påpeka hur många undantag det finns gällande de 

skillnader han beskriver. 

     Thore menar också att en viktig vinst är igenkänning; att det är mycket värt att känna igen sig i 

andra män och förstå att man delar erfarenheter och inte är den enda som är ”konstig”. Även om 

Thores grupp är samtalscentrerad medger han att män ofta inte helst sitter passiva i en kyrkbänk, 

utan att män vill göra saker tillsammans och att samtalet sedan kommer som en bieffekt. Han 

efterlyser också gudstjänsten med mer fokus på dialog och delaktighet, för män vill vara aktiva och 

”sätta sitt eget märke”. 

 
55 Enkät 1 - Walter 
56 Intervju med Walter. 
57 Enkät 1 - Rickard 
58 Enkät 1 - Ulf 
59 Enkät 1 - Henrik 
60 Enkät 1 - Oskar 
61 Här och varje gång Thore i resten av kapitel 3 refereras är källan intervjun med honom. 
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     Precis som Thore lyfter Walter62 vikten av att män får spegla sig i andra män, känna igen sig i 

mansrollen och höra andras berättelser och då märka att de inte är ensamma i sina tankar eller sin 

oro. Han menar att den person som får ”lufta tankarna” också blir mer trygg i sin egen identitet. 

Walter upplever också att män har lättare för att slappna av i en grupp utan kvinnor, även om inte 

alla har så stora problem med det.  

     Henrik63 berättade att han förutom pappagrupper även har lett sorgegrupper som är öppna för 

både män och kvinnor. Han menar att det under de träffarna ofta blir tydligt att kvinnor har lättare 

för att uttrycka sig då det kommer till känslor och mående. Vid träffens slut har kvinnorna talat 

betydligt mer än männen, då ordet är fritt. Därför har Henrik under en tid funderat på om det 

skulle vara möjligt att starta en sorgegrupp enbart för män. 

     Erik64 betonar att det inte är frånvaron av kvinnor som är det mest framträdande med hans 

grupp, utan att skapa ett forum där män får hitta en ny gemenskap. Men hade gruppen varit öppen 

även för kvinnor tror Erik att chansen varit stor att den lockat fler kvinnor än män, av den orsak 

att kvinnor generellt är bättre på att ta till sig kulturevenemang och liknande. Precis som Thore och 

Walter ser Erik en vinst i att männen slipper förhålla sig till kvinnorna i rummet, eftersom 

spänningar kan uppstå. Han pekar också på att män i hans grupp kan träffas med samma 

referensram som leder till goda samtal. Han kan dock inte helt sätta ord på varför det blir så bra att 

endast samla män. 

     Precis som personerna ovan kan Rickard65 se skillnader i kommunikation mellan män och 

kvinnor. Han menar, i likhet med Thore, att kvinnor ofta är mer relationsfokuserade och män mer 

”sakfokuserade”. Mäns kommunikation blir därför mer rak och mer fyrkantig och förhoppningsvis 

genererar färre missförstånd, menar han, vilket är bra för mansgruppen. Liksom Thore, Walter och 

Erik ser Rickard vinsten i att slippa förhålla sig till kvinnorna i rummet. Han har hört det påstås att 

män vill imponera på män, men han upplever att det i de allra flesta fall är kvinnor man vill 

imponera på. Därför ser han det som en styrka att träffas i ett sammanhang där denna extra 

anspänning inte får utrymme. 

     Även Oskar66 ser vinsterna med att låta män träffas ”på mäns vis”, vilket för honom betyder att 

ha ett öppet samtal där både den ”grabbiga jargongen” och de personliga tankarna kommer fram. 

Oskars erfarenhet är att män och kvinnor behandlar frågor på olika sätt, där män enligt honom blir 

färdiga med ett ämne och går vidare, medan kvinnor ofta återkommer till samma ämne. Den var, 

berättar han, en av orsakerna till att han och de andra männen valde att starta en egen mansgrupp 

istället. Kvinnorna startade sedan en kvinnogrupp. 

 
62 Här och varje gång Walter i resten av kapitel 3 refereras är källan intervjun med honom. 
63 Här och varje gång Henrik i resten av kapitel 3 refereras är källan intervjun med honom. 
64 Här och varje gång Erik i resten av kapitel 3 refereras är källan intervjun med honom. 
65 Här och varje gång Rickard i resten av kapitel 3 refereras är källan intervjun med honom. 
66 Här och varje gång Oskar i resten av kapitel 3 refereras är källan intervjun med honom. 
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     Thore lyfter en fördel med att träffas i mansgrupp som ingen annan lyfter: att det blir mindre 

jobbigt för partnern som stannar hemma. Han menar att risken alltid finns att deltagarna i en 

samtalsgrupp kommer varandra nära, och att man även bör vara beredd på att sexuella spänningar 

kan uppstå. Om gruppen bara består av män som kan denna spänning i regel undvikas, menar han, 

men påpekar att det ju inte gäller om gruppen har homosexuella deltagare. Dessutom menar Thore 

att partnern hemma känner sig trygg med att ha sin man i gruppen eftersom hon vet att man där 

träffas för ett väldigt ”kvinnligt” samtal. Det har hänt att kvinnor har skickat sina män till gruppen 

då de märker att mannen behöver prata av sig men inte har vänner att göra det med. 

     Ulf67 är ledare för en pappagrupp där en tydlig majoritet av deltagarna har invandrarbakgrund. 

På denna punkt skiljer sig hans grupp från de andra. Det han märker är att männen vågar vara 

öppna med varandra kring hur svårt det är med barnuppfostran. Det är inte helt ovanligt att 

deltagare i denna grupp är ensamstående föräldrar. Ulf berättar att flera av papporna som har 

tonåringar har fått se hur dessa glider in i droger och gängtillhörighet, eller åtminstone riskerar att 

hamna där. Gruppen träffas i ett socioekonomiskt utsatt område där det finns problem kring 

kriminalitet och utanförskap. Ulf ser sin grupp som en strategisk mötesplats för att motarbeta detta 

och bidra till att bygga en annan kultur i området. 

3.3 Analys 

Enkätsvaren visar att det finns flera orsaker till att mansgrupper startas. I något fall var det metoo 

som motiverade ledaren att starta en grupp, i andra fall var det utifrån att ledaren hade sett att 

blandade grupper inte alltid gynnar män. I flera fall såg ledaren ett behov av att starta ett 

samtalsforum för män som inte har vänner som de kan ha djupa samtal med. 

     Svaren på intervjufråga 1 åskådliggör flera vinster med att samlas i en grupp utan kvinnor. Den 

mest återkommande vinsten är att det helt enkelt finns en fördel med att inte behöva förhålla sig 

till kvinnorna i rummet. I en blandad grupp med övervägande heterosexuella personer finns det en 

risk för en sexuell spänning som inte gynnar samtalsklimatet.  

     En annan vinst som lyfts av flera var att män och kvinnor generellt har olika sätt att 

kommunicera. Ledarna ser en fördel i att träffas ”på mäns vis”68, vilket av några beskrivs som att 

kunna samtala på ett mer rakt och fyrkantigt sätt och då minimera risken för missförstånd. 

Dessutom lyfts värdet av att känna igen sig i andra mäns berättelser och därigenom förstå att man 

inte är ensam med sina tankar och upplevelser. De respondenter som lyfter det menar att det finns 

en gemensam referensram som män generellt kan relatera till. 

 

 
67 Här och varje gång Ulf i resten av kapitel 3 refereras är källan intervjun med honom. 
68 Intervju med Oskar. 
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Kapitel 4: Personlig utveckling för män 

I detta kapitel presenteras material från enkät 2 och intervjufråga 2 i syfte att besvara 

forskningsfråga 2: Vilka sidor vill ledare för mansgrupper främja respektive motverka hos de deltagande männen? 

Först presenteras enkätsvar och sedan intervjusvar. Det rekommenderas att ta del av bilaga 2 innan 

presentationen nedan, för att få en större förståelse av hur enkät 2 genomfördes. 

     En av de åtta ledarna, Klas, hade inte svarat på enkäten innan intervjun och uttryckte under 

intervjun en tveksamhet till att göra det med tanke på risken för att bli missförstådd genom alltför 

korta resonemang. Jag tillät honom därför att inte delta i enkäten.  

4.1 Citatgrupp 1: ”…det i allra bästa mening manliga.” 

I fyra av citaten i enkäten gavs uttryck ett slags manlighet som är tydligt kontrasterad mot 

kvinnlighet. Tre av citaten är hämtade från den rörelse som under 1930- och 1940-talen hade som 

ambition att vinna tillbaka kyrkans maskulina kvaliteter och därmed också vinna tillbaka alla män 

som man ansågs saknades. Dessa citat uttrycker alla ett upphöjande av de klassiskt manliga 

kvaliteterna, till exempel styrka och initiativkraft. I det fjärde citatet, från 2010-talet, kopplades 

mannens kropp till en ”centrifugal dynamik” som kom till uttryck i att pojkar vill stöta och angripa. 

Se bilaga 2 för detaljer. 

     En viss ambivalens märks bland respondenterna i mötet med citat 1. Flera ser det positiva med 

psalmen. Rickard69 skriver att psalmen är ”behagligt manlig” i det att den är ”konkret, gripbar” och 

”fyrkantig - på ett positivt sätt”. Walter70 menar att Luther i psalmen och i andra texter framstår 

som en man som ”såg sin egen svaghet och inte var rädd för den. Han lyfte fram den som ett sätt 

där Guds kraft istället fick möjlighet att verka tydligare och han inte skämdes eller försökte trycka 

undan sin svaghet.” Ulf71 påminns genom citatet om vad han anser det betyder att vara stark i tron, 

nämligen ”att vara trygg, ödmjuk och medmänsklig. Att visa svaghet kan också vara en styrka…” 

Thore72 tycker att ”de positiva sidorna av manlighet alltför sällan lyfts fram i kyrkan”. Han menar 

att de positiva sidor som oftast lyfts fram är att visa känslor och vara sårbar, men menar att även 

mod och viljestyrka måste kunna räknas till positiva, manliga egenskaper. Samtidigt ser Thore 

problemen med den ”dyrkan av kraftfull manlighet” som han kan skönja i psalmen. Även Walter 

är kritisk mot att koppla samman krig och våldskultur med manlighet, vilket han anar att man 

gjorde även i kyrkan på Luthers tid. 

 
69 Här och varje gång Rickard refereras t o m 4.3 är källan hans enkätsvar. 
70 Här och varje gång Walter refereras t o m 4.3 är källan hans enkätsvar. 
71 Här och varje gång Ulf refereras t o m 4.3 är källan hans enkätsvar. 
72 Här och varje gång Thore refereras t o m 4.3 är källan hans enkätsvar. 
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     Samtliga respondenter kan medge att de tendenser som citat 5 beskriver går att känna igen bland 

män idag, men går sedan över till kritik. Walter skriver att ”det finns drag av aggressivitet och 

utåtagerande i människans sexualitet” men att citatet alltför starkt framställer bilden av att de dragen 

bara finns hos mannen, medan kvinnan blir den som ”tar emot, vänder sig inåt, är svag och sårbar 

i sin sexualitet.” Walter tror att båda dragen finns hos båda könen och måste ta plats för att kunna 

bli ”hel som sexuell varelse.” Erik73 medger att det finns biologiska skillnader mellan könen, men 

att de aldrig får ”rättfärdiga beteenden som är kränkande”. Oskar74 betonar vikten av att vuxna 

personer kommunicerar till unga pojkar hur ett kärleksfullt förhållande ska fungera. Ulf känner 

igen tendenserna i citatet men vänder sig tydligt emot dem och skriver att tanken på att könsorganet 

skulle vara ett maktmedel är ”en summa av det patriarkala samhällets struktur” som har byggts upp 

under lång tid. 

     Reaktionerna på citat 6 går isär, men de är övervägande negativa. Av svaren att döma misstänker 

jag att det här citatet har tagit skada av att lyftas ur sitt sammanhang och därför är svårtolkat. Vore 

det så ligger naturligtvis skulden för otydligheten hos mig som upphovsman till enkäten. Citatet 

gav i vilket fall upphov till flera intressanta reflektioner. Erik håller med om mycket som uttrycks, 

men tycker att avslutningen är olycklig eftersom kvinnan stängs ute. Walter menar att citatet lyfter 

en viktig sak, nämligen att kyrkan missat att lyfta fram det ”kraftfulla och fysiska i sina Gudsbilder” 

i det att kyrkan oftare betonar ”kärlek, omsorg, värme, relationer” och liknande. Henrik75 vänder 

sig emot att det ”starka, vitala, helhetstänkande” skulle symboliseras av mannen och inte kvinnan. 

     Det framstår i reflektionerna som att citat 8 väckte en hel del känslor hos respondenterna, vilket 

jag är övertygad också var syftet med att texten en gång skrevs. Reaktionerna i enkätsvaren är dock 

övervägande negativa. Rickard, Thore och Henrik vänder sig alla starkt emot det krigsromantiska 

språket. Rickard ser likheter med ett rentav nationalsocialistiskt språkbruk. Thore poängterar att 

citatet upplevs väldigt långt från den lidande Kristus på korset. Även Oskar lyfter den ödmjuke 

tjänaren som den som vinner i det långa loppet. Två respondenter medger att det går att hitta 

positiva tolkningar. ”På ett psykologiskt plan finns det något vackert mellan raderna” skriver Erik. 

”Livet är en kamp och det är bättre att slåss än fly bildligt talat och i hänseende på livets 

utmaningar.” Ulf skriver att han beroende på tolkning skulle kunna ge citatet både 1 och 10 på 

skalan. Tolkar man citatet som att det handlar om att ”ta med män och förstå att vi ska bli jämlika 

och jämställda” så kan han instämma i citatet. 

     Sammanfattningsvis ställer sig respondenterna kritiska till en majoritet i det som uttrycks i 

citaten i grupp 1. Citaten påminner om gamla synsätt som har omprövats och i hög grad övergivits 

idag, vilket upplevs som något positivt. Generellt vänder sig respondenterna emot den alltför 

skarpa tudelningen mellan män och kvinnor. Men det gick också i många fall att hitta guldkorn i 

 
73 Här och varje gång Erik refereras t o m 4.3 är källan hans enkätsvar. 
74 Här och varje gång Oskar refereras t o m 4.3 är källan hans enkätsvar. 
75 Här och varje gång Henrik refereras t o m 4.3 är källan hans enkätsvar. 
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citaten ovan, även om respondenterna är tydliga med att de i de fallen inte tilltalas av hela citatet 

utan bara någon eller några strofer, om de gör en viss tolkning eller om de bortser från delar av 

språket. Generellt lyfter respondenterna de egenskaper som rör tjänande hellre än de som handlar 

om kamp och strid. 

4.2 Citatgrupp 2: ”…saknar teologisk betydelse att Jesus var man.” 

Tre av citaten handlade på olika sätt om hur vi talar och tänker om ifall Gud har ett kön eller ej, 

samt hur språket vi använder för det andliga har betydelse för hur män respektive kvinnor tar till 

sig det kristna budskapet. Citaten är hämtade från 2010-talet, men citat 7 refererar tillbaka till en 

åsikt som uttrycktes på 1980-talet. Citat 2 skrevs i en amerikansk kontext. Se bilaga 2 för detaljer. 

     Samtliga respondenter vänder sig mot den distinktion mellan män och kvinnor som görs i citat 

2; att det bara skulle vara kvinnor och inte män som har behov av relationer och längtar efter kärlek. 

Oskar hänvisar till Jesu missionsbefallning och poängterar att han inte ser något genusperspektiv i 

den.76 Walter menar att citatet ger uttryck för en ”skev och felaktig bild att männen klarar sig själv.” 

Ulf är inne på samma spår i det att han skriver att ”alla ska ha rätt att älska och bli älskad för den 

man är…” Han tycker också att citatet är generaliserande mot kvinnor och står för en förlegad syn. 

Tre av respondenterna uttrycker dock att citatets första sats angående det svaga bibelstödet 

möjligen kan ha bäring, men uttrycker skepsis mot slutsatsen i citatets andra del. 

     Citat 7 tycks generellt ha fallit i god jord hos respondenterna, även om det finns vissa frågetecken 

kring delar av citatet. Ulf och Henrik är redo att skriva under på det som sägs i citatet. Walter håller 

med i stort, men tycker det är problematiskt att citatet enbart lyfter det mellanmänskliga men saknar 

relationen mellan Gud och människa. ”För mig är det viktiga att Jesus var människa. (…) På det 

sättet skulle Jesus likaväl kunnat vara en kvinna.” Erik är inne på samma linje, då han skriver att 

Jesu storhet inte ligger i ”det faktum att Jesus var man, utan i hans sätt att leva och lära.” Oskar 

menar att om Gud hade kommit till jorden som kvinna så kan vi, utifrån det vi vet historiskt om 

Jesu tid, räkna det som sannolikt att hon då skulle ha ”liten möjlighet att få gehör hos den världsliga 

överheten”. Rickard lyfter samma poäng angående kvinnans begränsade möjligheter i antiken. Han 

menar även att det är rimligt att Jesus är man då Adam är man och Jesus är den ”andre Adam77”. 

     Citat 9 tycks ha fallit i god jord hos samtliga respondenter, dock med vissa reservationer. Rickard 

är positiv till feminina bilder av Gud, så länge de hämtas från Bibeln. Walter anser att vi behöver 

både maskulina och feminina gudsbilder för att Gud inte ska upplevas för distanserad och neutral. 

Erik ser det som att ”Gud är ett hål i språket” och att hålet krymper ju fler bilder och metaforer vi 

kan hitta. Att avköna talet om Gud möter dock motstånd. Rickard tror inte att Gud är man, men 

 
76 Se Matteusevangeliet 28:19. 
77 Se Första Korintierbrevet 15:45. 
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är mycket skeptisk till att helt avköna språket, det han kallar för ett ”henande om Gud”. Henrik är 

tvärtom positiv till att använda hen om Gud och skriver att han själv ofta använder ”hen för Gud 

istället för honom”. Ulf ger uttryck för något slags medelväg i det att han anser att det språkligt och 

historiskt är fel, men värderingsmässigt är rätt att avköna språket om Gud. Detta med bakgrund i 

att Bibeln skrevs i en annan tid än vår, då ”patriarkatet var hårt i sin makt i samhället.” 

     Sammanfattningsvis märks på samma sätt som i enkätsvaren angående citaten i grupp 1 en tydlig 

skepticism inför att kön skulle ha någon betydelse då det kommer till den kristna guden och att ta 

emot det kristna budskapet. Generellt anser respondenterna det viktigt att använda ett språk om 

Gud och det andliga som så många som möjligt kan ta till sig och att det då är viktigt att lyfta både 

feminina och maskulina gudsbilder. Samtliga respondenter vänder sig emot att det skulle finnas 

någon större skillnad mellan mäns och kvinnors andliga längtan och behov. 

4.3 Citatgrupp 3: ”…Jesus som förebild i att söka oss bort från stereotyper…” 

Tre av citaten handlade om könsroller och könsstereotyper och hur det teologiskt går att förhålla 

sig till sådana. Samtliga citat är hämtade från svenska teologer och skrivna under 2010-talet. 

Generellt drar de tre citaten åt samma håll i det att de ifrågasätter uppfattningen om att Gud 

skapade människan till två kön med distinkta skillnader och står därmed i bjärt kontrast till citaten 

i grupp 1. Se bilaga 2 för detaljer. 

     Citat 3 väckte en del känslor och genererade längre reflektioner än något annat citat. Naturligtvis 

kan det komma sig av att själva citatet var det längsta. Fyra av respondenterna ifrågasätter synsättet 

som framkommer i citatet om att man automatiskt har en priviligierad ställning om man är man. 

Rickard medger att det för länge sedan generellt kan ha varit så, men vänder sig mot att det skulle 

vara sant även idag. Särskilt i kyrkan menar han att ”kvinnor och ’kvinnliga’ uttryckssätt 

dominerar”. Även Erik reserverar sig mot att se mannens privilegierade ställning som en sanning, 

men betonar att det är oacceptabelt att kvinnor drabbas av mäns våld. Thore kan ställa sig bakom 

att män är priviligierade i samhället i stort, men vill hävda att det kan vara precis omvänt i kyrkan. 

hans erfarenhet är att det är lättare att komma undan med ett ”manligt” beteende i kyrkan om man 

är kvinna än om man är man. Henrik skriver att han inte känner igen bilden av en förtryckande 

manlighet då han ser till sig själv och sina manliga vänner. 

     Citat 3 genererade också tankar om Jesus. Rickard, Erik, Walter och Henrik betonar alla att Jesus 

med självklarhet är förebild för både män och kvinnor. Erik anser att Jesus ”i sitt liv förkroppsligade 

många av de attribut som genom tiderna tillskrivits kvinnorna, som att ta hand om sjuka, värna 

barnen och ha omsorg om hungrande”, samtidigt som han inte ”avstod från sina manliga privilegier 

i allt” i och med att han ”undervisade med auktoritet, välte borden i templet, klev fram som ledare 

och ställde sig öga mot öga med sin rädsla. Om det nu är något manligt?” På liknande sätt betonar 

Walter att Jesus visade både det kvinnliga och manliga i sig själv. Det faktum att Gud har skapat 
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både man och kvinna till sin avbild får följden att ”om Gud har både manligt och kvinnligt inom 

sig, så har vi det med. Det finns styrka och sårbarhet, makt och svaghet i båda två.” Ulf står för en 

något mer radikal uppfattning är de övriga i denna fråga. Han menar att definitionen av manlighet 

är en ”subjektiv bedömning från var och en.” 

     Poängerna i citat 4 tycks ha accepterats av samtliga. Henrik skriver att ”Gud bejakar att vi, alla, 

är olika. (…) Men Gud älskar oss i vår olikhet.” Citatet påminner Walter om att vi alla är fria i Gud 

eller Kristus, fria att vara de vi är eller längtar efter att vara, inte bunden av konventioner eller 

fördomar. Ulf håller med om att kön och utseende inte spelar någon roll då alla är Guds avbilder. 

     Den kritik som framförs är riktad mot någon del av citatet. Rickard påpekar att det ju var Gud 

som hittade på ”det här med kön” och att vi nog har med problem med kön än vad Gud har.  

Thore instämmer i citatet men önskar att man kunde uttrycka sig mer positivt om skillnader; att se 

dem mer som rikedom än problem. 

     Bland reflektionerna kring citat 10 råder konsensus om att könsstereotyper ofta begränsar och 

skadar både män och kvinnor. Det framstår som önskvärt att var och en ska få utforma sin 

personlighet utan pålagor utifrån. Två av respondenterna ger uttryck för en mer radikal ståndpunkt 

än de övriga. Ulf skriver att ”manligt och kvinnligt är skapta av oss som värderingar.” Henrik 

uttrycker något liknande: ”Vi bär alla med oss olika förmågor och färdigheter. Vi är alla olika. Ibland 

kallar vi, felaktigt, dessa egenskaper som ’manliga’ eller ’kvinnliga’ egenskaper.” Thore håller med 

om att det är vettigt att vara kritisk mot könsstereotyper, men hävdar att de också kan visa på 

”skillnader som mycket väl kan rymma något viktigt i en syn på män och kvinnor som 

kompletterande varandra.” 

     Sammanfattningsvis visar enkätsvaren i grupp 3, precis som i de två tidigare citatgrupperna, att 

kön inte anses ha en särskilt stor betydelse då det kommer till det kristna budskapet. 

Respondenterna betonar hellre alla individers olikhet och frihet att själva bli de personer de önskar 

eller är skapade till. Jesus lyfts som ett gott exempel; inte för att han är den idealiske mannen, utan 

för att han visar på hur Gud är bortom kön genom att i sig själv fullt ut bejaka både det maskulina 

och feminina i Gud. Några respondenter anser dock att det idag för sällan talas om könsskillnader 

som något positivt som kan fungera ömsesidigt kompletterande. 

4.4 Eftersträvansvärda egenskaper och förmågor enligt intervjusvaren 

Medan citaten i hög grad styrde respondenternas svar så var intervjufråga 2 betydligt mer öppen 

och uppmuntrade till mer fria resonemang. Se bilaga 3 för mer detaljer kring hur intervjun 

genomfördes. Nedan kommer en sammanställning av intervjusvaren. 
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     Henrik78 menar att män är generellt sämre än kvinnor på att sätta ord på sina känslor. Eftersom 

kyrkan är bra på att lyfta hela människan med själsliga frågor passar det bra att kyrkan hjälper män 

att utvecklas i att tala om känslor. Och dessutom finns det inte så många andra i samhället som gör 

det, menar Henrik. Han berättar att kollegor ibland ställer sig frågande till att man har grupper för 

enbart män, men att han då svarar att det finns många grupper som bara samlar kvinnor. Men han 

märker också att det för många män blir en alltför hög tröskel att visa sig sårbar i en grupp. Diakon 

eller psykolog kan man tänka sig vid kris, men inte en hel grupp. 

     Erik79 ser samma svårighet och upplever den oftast i samband med sorgesamtal inför en 

begravning, där han berättar att män som har förlorat en förälder ofta saknar språk att klä sina 

minnesbilder i. Han får ofta hjälpa dem att formulera sig genom att varsamt föreslå olika känslor. 

Han berättar om en man som förut alltid gick ut och högg ved i timmar så snart han kände sig 

ledsen, men som nu, genom mansgruppen, har hittat ett sammanhang där han kan hantera 

känslorna tillsammans med andra. Erik berättar att han ännu inte har träffat en man som har gått i 

själavård och sedan ångrat det.  

     Även Walter80 upplever att män behöver hjälp med att prata känslor. Han menar att män 

generellt behöver bli bättre på vänskap där man kan prata på djupet. Han menar att kvinnor i regel 

har lättare för att bygga relationer där det ingår att prata mer känslomässigt, medan män mer samlas 

kring aktiviteter och arbete. En av förhoppningarna med Walters mansgrupp var att hjälpa män att 

bygga den sortens vänskaper. Men han hoppas också att män allt mer ska våga regelbundet ”ge sin 

insida en service” precis som man servar bilen. Med det menar han att han tror att alla människor 

mår bra av att få tala om hur de mår, till exempel med en terapeut eller någon i kyrkan. Han menar 

att män generellt är väl förtrogna med att man är blind för sin egen sårbarhet och att den nästan 

skrämmer. 

     Thore81 beskriver att han möter ett slags ”omvänd gravitation”; att det för många är en 

ansträngning att gå på djupet, att blotta sig, att komma in på sårbarhet. Men om någon vågar blotta 

sig i det så får det ofta en katalysatoreffekt som gör att även fler vågar öppna sig. Thore ser också 

hur mäns tävlingsinstinkt, eller kanske snarare vana att ständigt jämföra sig med andra, kan stå i 

vägen för sitt eget djup. Generellt skulle män enligt honom vinna på att få komma bort från det 

burdusa och ges möjlighet att inta en mer lågmäld, lyhörd roll. Men han inser att en grupp som 

uppmuntrar till detta inte lockar alla män. Vissa, menar han, är ”livrädda för att öppna sig på det 

sättet” och skulle aldrig gå med i en sådan mansgrupp. Men Thore är inte heller villig att inta något 

mindre krävande förhållningssätt: ”Om man går på djupet av sig själv så kommer man inte bara 

närmare människor utan också närmare Gud.” Thore menar att Jesus inte kan komma nära en 

 
78 Här och varje gång Henrik i resten av kapitel 4 refereras är källan intervjun med honom. 
79 Här och varje gång Erik i resten av kapitel 4 refereras är källan intervjun med honom. 
80 Här och varje gång Walter i resten av kapitel 4 refereras är källan intervjun med honom. 
81 Här och varje gång Thore i resten av kapitel 4 refereras är källan intervjun med honom. 



 

25 

människa om han inte släpps innanför fasaden, och om en människa inte känns vid sina sår och 

”sprickor” så finns det heller ingen väg in för Gud. Då en person som går i tolvstegsprogram ber 

syndabekännelsen upplever Thore att det är äkta och inte bara ett rabblande. Detta ser han som en 

påminnelse för kyrkan; att en människa behöver möta sina egna sår och brister, sina mörkaste sidor, 

för att syndabekännelsen ska få den betydelse den skulle ha. 

     På tal om sårbarhet nämner Klas82 att det är viktigt att kyrkan bereder rum för pojkars och mäns 

berättelser om våld och sexuella övergrepp. För honom var det väldigt viktigt att det i mansgruppen 

fanns utrymme för alla sorters berättelser, även de som inte följer samma narrativ som majoriteten 

av berättelserna som kom till ytan i och med metoo. 

     Ulf83 berättar att de pappor han träffar ofta är osäkra i sin föräldraroll. Dels finns det brister i 

praktiska förmågor, till exempel matlagning, dels vet de inte hur de bäst ska vara en förebild för 

sina barn. Ulf menar att en av styrkorna med att samtala om dessa saker i en grupp inom kyrkan är 

att kyrkans synsätt inte bottnar i normer om vad som är manligt och kvinnligt, utan snarare i att 

vara medmänniska och förälder. Det är enligt Ulf viktigare att män samtalar kring att vara en bra 

förälder istället för att fastna i normer kring hur faderskap bör vara. De män Ulf möter är sällan 

medlemmar i Svenska kyrkan, men han menar att de ändå upplever kyrkan som en trygg plats som 

inte dömer och fördömer, och att de därför vågar dela sina tillkortakommanden. 

     Walter har inte lett någon pappagrupp, men betonas ändå vikten av att män samtalar om hur 

man är en god fadersgestalt för sina barn. Han menar att det är av stor vikt att män ”tar sitt ansvar 

och söker en mogen och ansvarsfull och sann mansroll där man vill vara ett föredöme för sina barn 

och ungdomar, men också för andra män”. Walter kan nämligen se att det finns en grupp vilsna 

och rädda män som saknar förebilder, och att det finns en risk att dessa män söker sig till vålds- 

och maktutövande grupper där de visserligen blir sedda och bekräftade, men kommer snett i livet. 

     Erik berättar om ett tillfälle då han slogs av hur obalanserad könsfördelningen ibland kan vara. 

Han berättar att han vid flyktingkrisen 2015 åkte för att hjälpa till på ett transitboende. Han 

hamnade på samma kollektivtrafikslinje som ett gäng ”skrikande huliganer” som var på väg till eller 

från ett sportevenemang. Samtliga var män. Då Erik nådde sin slutstation slogs han av att ca 90 % 

av de frivilliga på transitboendet var kvinnor. Då det gäller sociala insatser har han märkt att det 

ofta är kvinnorna som är i frontlinjen. 

4.5 Analys 

Konsekvent genom samtliga enkätsvar märks bland respondenterna en ovilja se kön som något 

signifikant då det kommer till människans andliga behov. Istället vill man tala om att varje människa 

 
82 Här och varje gång Klas i resten av kapitel 4 refereras är källan intervjun med honom. 
83 Här och varje gång Ulf i resten av kapitel 4 refereras är källan intervjun med honom. 
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är unik och har unika egenskaper och förmågor oberoende av kön. Idén om att män och kvinnor 

skulle ha olika gudagivna roller, det som enligt Maurits var helt självklar fram till 18oo-talet84, syns 

det inte många spår av i enkätsvaren. Tvärtom poängteras vid flera tillfällen att det är riskabelt att 

göra sådana generaliseringar. Uppfattningen om att Gud har skapat varje människa till sin avbild är 

minst lika gammal som Bibeln och används i enkätsvaren främst för att betona mänsklighetens 

stora mångfald. Att det senare i samma bibelvers står att Gud skapade människan som ”man och 

kvinna”85 tycks inte alls ha en lika stor betydelse idag som på den tid många av citaten i grupp 1 

skrevs. Sammanfattningsvis ser respondenterna mer risk än rikedom i att göra generella 

beskrivningar av könsroller. 

     Även om enkätsvaren inte direkt besvarar frågeställning 2 så ger de en tydlig fingervisning om 

vilka uppfattningar mansgruppsledarna bär med sig då de leder mansgrupperna. I fråga om 

könsroller går det utifrån enkätsvaren slå fast att respondenterna i väldigt liten utsträckning skulle 

uttrycka sig hypermaskulint på det sätt som männen som skrev de mer militäriskt betonade citaten 

gjorde. Istället menar de, utifrån enkätsvaren, att kyrkan behöver män som är tjänare och som både 

tillåter sina maskulina och feminina sidor få utrymme, precis som de menar att Jesus gjorde. 

     Generellt blev de äldre citaten med ett tydligare maskulint språk mer hårt kritiserade än de nyare. 

De citat som tydligt drog en gräns mellan könen kritiserades betydligt mer än de citat som betonar 

att skillnaderna inte är av betydelse. Utifrån detta kan man hävda att en feminisering har skett, 

eftersom de äldre citaten mer stod för det tidigare, men givetvis kan själva urvalet av citat ha styrt 

resultatet. Jag hade kunnat hitta moderna citat där en mer förmodern syn på könsroller kom till 

uttryck, men även gamla citat där rådande könsroller utmanades. Tio citat kan aldrig på ett rättvist 

sätt spegla en kulturell omställning som påstås ha pågått under mer än hundra år, vilket påstås om 

kyrkans feminisering. Jag menar ändå att enkätsvaren kan ge en tydlig fingervisning av vad ledarna 

vill stå för och vända sig emot, vilket också torde påverka de mansgrupper de leder. Där tyder 

allting på att respondenterna står för en mindre tudelad hållning till könsrollers förhållande till 

kristen tro än vad som var konsensus för hundra år sedan. 

     Utifrån intervjusvaren stod det med all önskvärd tydlighet klart att mansgruppsledarna vill hjälpa 

män att komma i kontakt med sitt eget djup och sätta ord på sina känslor. I en eller annan form 

nämns det i varje intervju. Överlag sägs väldigt lite om att utveckla maskulina sidor eller växa som 

man. Det är de sidor som av respondenterna beskrivs som mjuka som män behöver utveckla: 

förmåga att sätta ord på känslor, erkänna sina brister och kännas vid sin egen sårbarhet. Det 

framstår av enkätsvaren som att det råder en brist på forum där män ges möjlighet att ta itu med 

dessa saker, och att män därför ofta behöver hjälp med att växa på dessa områden. 

 
84 Maurits 2011, s. 179f. 
85 Se 1 Mosebok 1:27. 
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Kapitel 5: Mansgruppen och feminiseringen 

I detta kapitel presenteras material från intervjufråga 3 i syfte att besvara forskningsfråga 3: Är det 

rimligt att se mansgrupper i Svenska kyrkan som en reaktion på en föreställd ”feminisering” av kyrkan? Det 

rekommenderas att ta del av bilaga 3 innan presentationen nedan, för att få en större förståelse av 

hur intervjun genomfördes. 

Det innebar en del risker att som en del av en intervjufråga använda begreppet feminisering, 

eftersom det kan tolkas på så många olika sätt (se kapitel 2). Även om jag använder mig av en 

definition så är det långt ifrån säkert att respondenterna använder sig av samma. Frågan var dock 

inte ställd utifrån att jag och respondenterna skulle dela denna definition. Syftet med frågan var 

främst att få en bild av vilka uppfattningar av feminisering som fanns bland mansgruppsledarna 

och också undersöka hur de kände inför begreppet. 

     Det visade sig i intervjuerna att de olika mansgruppsledarna kom att tänka på olika saker då de 

uppmuntrades att reflektera kring feminisering. Att Svenska kyrkan har genomgått en numerär 

feminisering då det kommer till könsfördelningen bland de anställda var det ingen som vände sig 

emot. Men det var uppenbart att olika respondenter menade olika saker då de senare i intervjun 

(ofta genom att jag ställde följdfrågor) kom in på hur kyrkan har förändrats mer språkligt och 

teologiskt; det jag i kapitel 2 kallade innehållslig feminisering. Men inte heller angående innehållslig 

feminisering var det någon som hade problem att skönja en sådan utveckling, även om de lyfta 

olika exempel på vad de hade upplevt. 

5.1 Ett ökat inflytande bland kvinnor i kyrkan 

Ulf86 anser att den feminisering som har skett är mycket positiv, men att kyrkan fortfarande har en 

lång väg att gå. Han kan se hur jämlikheten och jämställdheten i kyrkan har ökat, hur hierarkiska 

ordningar har plattats till och hur motstånd mot kvinnliga präster och hbtq-personer har minskat. 

Men han betonar att detta arbete är långt ifrån färdigt och att det aldrig får slutas att talas om. Han 

menar dock att det numerärt bästa vore om kyrkans anställda var hälften män och hälften kvinnor. 

Ulf kan medge att kyrkan har en utmaning då det kommer till att locka män till kyrkan och menar 

att kyrkan behöver bli bättre på att lyssna på vad pojkar och män efterfrågar.  

     Klas87 undrar om männen började försvinna från prästyrket i takt med att kyrkan, och därmed 

också prästerna, förlorade sin maktposition i samhället. Han ser ett mönster i hur kvinnor vinner 

mark både i kyrka och samhälle överallt där demokrati, jämlikhet och arbetet för mänskliga 

 
86 Här och varje gång Ulf i resten av kapitel 5 refereras är källan intervjun med honom. 
87 Här och varje gång Klas i resten av kapitel 5 refereras är källan intervjun med honom. 
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rättigheter har vunnit mark. Men han menar att det är omöjligt att veta hur könsfördelningen i 

kyrkan ser ut i framtiden; att vi kanske då har uppnått jämvikt. 

     Då jag som en del av en följdfråga nämner statistik från 2016 om att 47 % av prästerna är 

kvinnor, men att jag har hört talas om att det har blivit mer än hälften nu, svarar Henrik88 snabbt 

med att han är övertygad om att det är ännu större andel kvinnliga präster i hans stift. Han berättar 

att på hans förra arbetsplats arbetade åtta präster och att alla var kvinnor. Senare refererar han från 

ett personalmöte där han uppskattar att ca 90 % av de närvarande var kvinnor. Då jag frågar om 

han ser några problem med detta svara Henrik att han kan tänka sig att män hellre pratar med andra 

män då det gäller mer känsliga klientsamtal, vilket ju försvåras om det inte finns några män i kyrkan 

att samtala med. Även Walter89 ser en risk i att män som kommer till kyrkan ofta inte har någon 

annan man att spegla sig i. 

     I samband med detta började Henrik också fundera på vilken sorts män som arbetar i Svenska 

kyrkan, och svarade genast på sin egen fråga i det att han fastslog att de flesta ju är mer ”mjuka” 

män. Han medgav sedan att de män som har varit deltagare på hans pappagrupp alla har varit män 

med ”mjuka” värden, som med självklarhet vabbar och tar ut föräldraledighet. Ingen av deltagarna 

hade hittills haft ett klassiskt mansyrke. Men om det någon dag skulle dyka upp en snickare skulle 

Henrik bli ”själaglad”, som han uttryckte det.  

     Samtidigt menar Henrik att kyrkans budskap inte heller kan bli mindre mjukt än det faktiskt är. 

Han har träffat män som har uttryckt något av ett förakt för Bibelns ord om att förlåta och vända 

andra kinden till. Han har också träffat män som tycker det är bra att kyrkan bryr sig om svaga, 

hemlösa och sjuka, men att de själva inte skulle vilja göra det. Men Henrik kunde ana en annan 

trend under sin tid i Pingstkyrkan, som han uppfattade hade en högre andel män än Svenska kyrkan. 

Han dristade sig dock inte till att försöka förklara vad det kunde bero på. 

     Oskar90 menar att han under sina många år som kyrkligt aktiv själv har upplevt hur fort Svenska 

kyrkan har förändrats och ställer sig frågande till om det har gått för fort. Han har sett hur det i 

vissa fall har blivit en polarisering mellan män och kvinnor i församlingen. Han har sett exempel 

på hur en kvinna med en stark ledarpersonlighet har kommit in och dragit med sig många andra 

kvinnor. Det Oskar ser som oroväckande med detta är att den här kvinnan inte tycktes drivas av 

sin kristna tro utan snarare av en annan agenda. Andra kvinnor i församlingen, som har haft en 

kristen tro ”sedan modersmjölken” får däremot inte mycket inflytande, enligt Oskar. 

 
88 Här och varje gång Henrik i resten av kapitel 5 refereras är källan intervjun med honom. 
89 Här och varje gång Walter i resten av kapitel 5 refereras är källan intervjun med honom. 
90 Här och varje gång Oskar i resten av kapitel 5 refereras är källan intervjun med honom. 
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5.2 Exempel på avtrubbad teologi 

Thore91 säger att han ser mycket positivt med feminiseringen inom prästyrket, till exempel att den 

”gamla popkulturella karikatyren av en präst” idag är borta. Han tycker sig ha upplevt att präster i 

svenska tv-serier och filmer idag oftast är kvinnor, vilket ju påverkar hur man ser på prästyrket. 

Men han har heller inte svårt för att se problemen. Han berättar att han ibland då han lyssnat på 

kvinnliga predikanter att han upplevt att ”famnen är så väldigt bred att den inte längre kramar”. 

Det framkommer att han med detta menar predikanterna gärna undviker att dra gränser eller på 

något sätt provocera åhörarna med något som kan uppfattas som obekväma ståndpunkter. Jesus 

var ju, menar Thore, inte rädd för att provocera. Detsamma menar han gäller i själavården, där han 

menar att det alltför ofta landar i acceptans då konfidenten borde ha mött att själavårdaren satte 

ned foten och påpeka klandervärt handlande. 

     Thore är rädd att kyrkan kan upplevas mesig och utslätad om man på det här sättet ”filar ned 

de vassa kanterna av evangeliet”. Han kan ibland sakna ett kärvare språk som inte är så tillrättalagt 

för att inte provocera någon. Utifrån erfarenhet anar Thore att kvinnliga präster mer än manliga 

tycks stå bakom avtrubbning, men betonar att detta är en grov generalisering. Som motvikt till 

detta lyfter han en episod från hans församling, där en utlandsfödd man ville döpa sig till följd av 

att han mött en präst som vågat stå upp för sina åsikter och därmed varit motkulturell, något som 

Thore menar att kyrkan behöver mer av. 

     ”Vi behöver klä evangeliet i plåt och olja”. Så formulerar Rickard92 en tanke som tog form innan 

han startade mansgruppen. Han kom fram till att kyrkan behöver lära sig att kommunicera 

evangeliet på ett sätt som tilltalar män. Han menar att mycket i kyrkan idag handlar om vad vi 

känner och upplever. Om en person söker tröst i en kris så är kyrkan rätt ställe att söka sig till. Men 

om en man inte är i kris utan söker efter sanningen och svar på frågor så är kanske inte kyrkan rätt 

plats längre. Chansen är större att han uppmuntras att tända ett ljus än att han faktiskt får svar på 

sina frågor. Rickard fortsätter tala om språk och kommer in på psalmer. Vår Gud är oss en väldig 

borg menar han kan sägas vara en ”manlig psalm” klädd i ”plåt och olja”. Han gillar psalmer med 

mjukare språk också, men han tror att psalmer med mer ”räta vinklar” skulle kunna passa män. 

Rickard kopplar sedan ihop kyrkans feminisering med ett postmodernt tänkande. Han menar att 

då de stora berättelserna inte längre finns så återstår bara ”människor och relationer och mjuka 

bitar”, vilket han menar att kvinnor ofta lättare tar till sig. Angående kyrkans uppgörelse med sin 

patriarkala historia menar Rickard att det finns en risk att man ”kastar ut mannen med badvattnet”. 

Han tycker sig ana ett slags blindhet i vad som är OK eller inte OK att säga om män respektive 

kvinnor. Att killgissa har blivit en helt accepterad term, men skulle man säga något motsvarande 

om kvinnor skulle man troligen få problem, menar Rickard. Han anar denna blindhet även 

 
91 Här och varje gång Thore i resten av kapitel 5 refereras är källan intervjun med honom. 
92 Här och varje gång Rickard i resten av kapitel 5 refereras är källan intervjun med honom. 
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angående metoo; att kvinnornas perspektiv uppfattas som betydligt viktigare än männens. Han ställer 

sig också tveksam till att mäns övergrepp så ofta förklaras genom att peka på skadliga manliga 

normer och en påstått utbredd machokultur, något han inte känner igen sig i. 

     Erik93 uttrycker snarlika tankar. Han talar om att kyrkan enligt honom ska vara både ”samling 

och sändning”, men att vi idag överbetonar samling och tappar sändningen. Som exempel nämner 

Erik en affisch han såg i samband med ett kyrkoval där texten löd ”Vad vill du att kyrkan ska göra?” 

Han menar att han förstår den goda intentionen, men att han desto mer ser riskerna med denna 

hållning. Han är rädd att kyrkan i sin önskan att locka människor blir konturlös; att kyrkan tappar 

sin identitet och lägger ut ”evangeliet på entreprenad”. Enligt Erik behöver kyrkans medarbetare 

vågar sätta ned foten, ryta ifrån mot orättvisor och sätta tydliga gränser. Han kallar detta för ett 

”profetiskt ledarskap” och menar att det saknas i Svenska kyrkan idag. 

5.3 Risken för en smalare gudsbild 

Walter kan se hur Svenska kyrkan under de senaste etthundra åren har genomgått förändringar 

som skulle gå att beteckna som feminisering. Han kan ana att de mjuka värdena, till exempel 

sårbarhet, mjukhet, omsorg, kärlek och värme, fick större utrymme i kyrkan som en reaktion på 

1800- och 1900-talens nationalism och betoning av styrka och krig. Han kan också se hur kyrkan 

tappade sin makt över befolkningen under 1900-talet, särskilt med den våg av religionskritik som 

kom under 1950-talet, då det blev helt accepterat att själv ta ställning till om man ville tro eller inte. 

I samband med detta och för att bemöta samhällsförändringarna byttes de gudsbilder som 

betonade makt och styrka ut mot mjukare sådana. Som exempel på maskulina gudsbilder lyfter 

Walter ”helig eld”, ”den starka klippan”, ”kraft” och en Gud som utmanar. Han menar att det kan 

bli betydelsefullt för exempelvis pojkar i konfirmandåldern att få återvänta till bilder av kamp och 

strid och prata om att kämpa för ljuset och det goda. 

     Walter ser inget problem i att lyfta Guds mjukare sidor, men han ser en risk i att helt göra sig 

av med de mindre mjuka: ”Det vi i förlängningen gör genom feminisering av gudsbilden är ju att 

vi förminskar Gud”. Men han menar att Gud på omvänt sätt förminskas om vi bara lyfter de 

maskulina sidorna. Men han lyfter ett varningens finger åt att sträva efter en neutral gudsbild, till 

exempel att benämna Gud ”hen”.  

     I intervjun med Erik lyfte jag öppenhet, gemenskap och delaktighet som exempel på värdeord som 

jag har upplevt används flitigt inom Svenska kyrkan. Erik menar att de orden fungerar bra gentemot 

”intolerans, utanförskap och maktlöshet” men att det kan bli alltför mjuka för de människor som 

behöver hjälp med att sätta gränser och stå upp för sig själva och kanske bryta destruktiva 

relationer. Överlag kan Erik känna att kyrkan till stor del har gjort sig av med ett språk för ondskan 

 
93 Här och varje gång Erik i resten av kapitel 5 refereras är källan intervjun med honom. 
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och kampen mot den. Han menar att det inte längre går att tala om djävulen eller demoner, ens 

som metaforer. Kastas allt språk ut som uppmålar Gud som en domare och härskare försvinner 

kanske också de språkliga verktygen att bekämpa ondskan, menar Erik, och konkluderar med att 

säga att vi inte bara behöver ”snuttefiltsteologi utan också en rättviseskipande, beskyddande Gud.” 

     Jag frågar Oskar om han anser att språket i kyrkan har feminiserats och han svarar då att han 

håller med om att det har skett en sådan förskjutning. Han menar att man sällan hör om en Gud 

som är rättskipande och kraftfull från en kvinnlig präst. Å andra sidan kan han bli rädd då han ser 

hur manliga ledare i andra religioner tycks helt stängda för modernisering av sina religiösa 

traditioner. Att kyrkan behöver förnyas, och att denna förnyelse till viss grad innebär en nedtoning 

av de manliga, menar Oskar är oundvikligt, men befarar att utvecklingen kan gå för snabbt. 

5.4 Analys 

Ingen av respondenterna protesterar mot att Svenska kyrkan skulle ha genomgått en feminisering. 

Om inte annat så kunde ju ingen säga emot den numerära feminiseringen i arbetslagen, något som 

också bekräftades genom egna anekdoter. Att kvinnor genom detta har fått ett större inflytande i 

Svenska kyrkan såg samtliga som en fördel, eftersom kyrkan vinner på en bredd bland personalen.  

     De vill inte gärna göra alltför generaliserande uttalanden, men några ledare menade att de tyckte 

sig märka en skillnad i hur manliga och kvinnliga präster predikar. Kvinnliga predikanter menar de 

ofta uppehåller sig vid Guds kärlek, tröst och acceptans, men att de mer utmanande bitarna i den 

kristna tron nedtonas. Dessa hårdare bitar menar ledarna att man oftare får höra om från manliga 

predikanter, vilket, även om det är en grov generalisering, skulle kunna tyda på att språket vid 

predikan har feminiserats i och med att allt fler kvinnor har kommit att stå i predikstolen. Exemplen 

är dock alldeles för anekdotiska för att med säkerhet kunna hävda en sådan slutsats. Några 

respondenter uttrycker också en oro för att gudsbilden förminskas då språket förändras. Den mer 

maskulint betonade gudsbilden från tidigare i historien menade feministteologer var alltför smal, 

men frågan är om kyrkan är på väg att hamna i andra diket idag, då de mer maskulina 

beskrivningarna av Gud successivt ersätts av mer feminina. 

     Sett till detta kapitel samt de orsaker som har angetts till varför de studerade mansgrupperna 

startades (kapitel 3) tyder väldigt lite på att grupperna startades som en protest mot att kyrkan 

feminiserats. Den gamla uppfattningen om att kyrkan har förlorat ”urkristendomens must”94 och 

därför behövde ”Kristi unga stridsmän”95 hörs inte idag. Istället uppmuntras männen i 

mansgrupperna att tillsammans vandra ”gå på djupet, att blotta sig, att komma in på sårbarhet”.96 

Idag startas mansgrupper främst för att ge män ett forum av samma slag som kvinnor redan har. 

 
94 Se Bilaga 2, citat 6. 
95 Se Bilaga 2, citat 8. 
96 Intervju med Thore. 
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Kapitel 6: Mansgrupper som levd ecklesiologi 

I kapitel 3 till 5 har presenterat enkät- och intervjusvar med intentionen att levandegöra några av 

Svenska kyrkans mansgrupper. I detta kapitel låter jag allt det ovan nämnda sammanstråla i syfte 

att besvara den ecklesiologiskt mest signifikanta forskningsfråga 4: Vad karaktäriserar den kyrka som 

gestaltas i de mansgrupper som jag har studerat? 

Som framkom i kapitel 2 har jag genom hela studien utgått från att mansgruppen kan betraktas 

som en liten kyrka inom kyrkan. I kapitel 5 diskuterades svaren på den intervjufråga som på det 

tydligaste sättet uppmuntrade ledarna att reflektera kring Svenska kyrkan i stort. I det här kapitlet 

ligger istället fokus på vad som karaktäriserar mansgruppen som en avgränsad verksamhet. Med 

tanke på att flera av de män som var deltagare i dessa grupper inte deltog i andra av kyrkans 

verksamheter anser jag det relevant att reflektera över hur mansgruppen fungerar som dessa mäns 

enda kyrka. Som jag skriver i kapitel 1 anser jag att en ojämn könsfördelning i kyrkan bör betraktas 

som ett problem. Att studera alternativa sätt att samla män i kyrkan, till exempel mansgrupper, 

menar jag därför är mycket viktigt för att möjligen förstå orsakerna till problemet. 

I framställningen nedan målar jag i svepande ordalag upp den ecklesiologi som skapas och levs 

i mansgrupperna. Den mer precisa framställningen (dvs. vem som sade vad) finns i kapitel 3 till 5. 

 

En kyrka där ”omvänd gravitation” motverkas 

Det var Thore som i intervjun använde ”omvänd gravitation”97 för att beskriva hur vi ofta dras till 

ytliga samtalsämnen även om vi borde gå djupare. Det var också Thore som sade följande: ”Om 

man går på djupet av sig själv så kommer man inte bara närmare människor utan också närmare 

Gud.”98 Även om inte alla kopplade ihop djupa samtal med Gud, så var det tydligt att ledarna såg 

värdet i att i mansgruppen samtala om de djupare frågorna, de som rör vår sårbarhet. En av ledarna 

hoppades att gruppen skulle upplevas så trygg att män till och med vågade berätta om hur de utsatts 

för våld och sexuella övergrepp.  

     Genom att hålla kvinnor utanför slipper männen känna att de behöver försöka visa upp sina 

bästa sidor. Man kan släppa på fasaden med vilken man vill visa att man har koll på allt. Eftersom 

kvinnor generellt tycks ha lättare för att yttra sig i gruppsamtal, till exempel sorgegrupp, finns det 

en risk att sådana grupper i praktiken blir kvinnors ”hemmaplan” (min formulering). Då kvinnorna 

hålls utanför signaleras att gruppen är en plats som rymmer mäns upplevelser och känslor. Jag 

undrar om inte en vanlig söndagsgudstjänst också kan upplevas som en ”kvinnornas hemmaplan” 

för många män. Att tyst och stilla sitta och lyssna på det stillsamma som pågår framme vid altaret 

lockar möjligen inte män i samma utsträckning som kvinnor. Men i mansgrupperna får alla delta 

aktivt i samtalet. Det finns dock män som inte ser vitsen med samtalsgrupper överlag, och ledarna 

 
97 Intervju med Thore. 
98 Intervju med Thore. 
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kunde inte tydligt se vad som skulle kunna göras för att locka dessa. Mansgruppen i den form som 

har studerats är med andra ord en gemenskap bara för män, men inte för alla män. 

 

En kyrka präglad av igenkännande och ny vänskap 

Att öppna för att männen får lyssna till andras berättelser och spegla sig i dem skapar i många fall 

igenkänning vilket gör att män som trodde att de var ensamma om att känna något upptäcker att 

de inte var det. Det finns ett slags gemensam referensram, en gemensam upplevelse av mansrollen, 

som blir tydlig då bara män samlas. Ledarna hoppades att utifrån denna referensram bygga en ny 

gemenskap och nya vänskaper mellan deltagarna. 

     Jag tänker att de män som inte har den kristna tron eller kyrkans traditioner som referensram 

har väldigt svårt att känna sig bekväma i kyrkan. Utan erfarenhet kan det nog vara svårt att veta 

vad som kommer att förväntas av dig då du kommer till kyrkan. Men som man kan du automatiskt 

relatera till andra män, i alla fall på något sätt. Därför misstänker jag att mansgrupper generellt 

upplevs ha lägre trösklar än till exempel gudstjänster. 

     Ledarna hade svårt att sätta ord på vad skillnaderna består i, men de menade att det ofta mellan 

män och kvinnor finns vissa skillnader i hur man kommunicerar. Kanske finns det även en skillnad 

i vad som önskas av kyrkans sätt att kommunicera. Erik befarar att kyrkan håller på att göra sig av 

med de gudsbilder som framställer Gud som en domare som kämpar mot ondskan.99 Flera av 

ledarna kan tänka sig att män tilltalas mer än kvinnor av de gudsbilderna. Rickard ger som exempel 

en man som söker sig till kyrkan för att få svar på existentiella frågor, men som i möte med en 

anställd inte får svar utan istället uppmuntras att tända ett ljus och vara i stillhet.100  

 

En kyrka där man tillsammans växer i mansroll och papparoll 

Underliggande finns i alla grupper en förväntan på att deltagarna tillsammans kan och ska hjälpa 

varandra att bli mer bekväma i sin roll som män. De ser hos männen de möter mycket osäkerhet 

kring de roller som de förväntas leva upp till. Walter vill i sin grupp ta hjälp av Metoo-rörelsen för 

att tillsammans hitta en mansroll man kan vara stolt över.101 Henriks grupp riktar sig till nyblivna 

pappor i syfte att tillsammans reflektera över vad föräldraskapet innebär.102 Ulf möter många 

ensamstående fäder från ett socioekonomiskt utsatt område och hoppas genom gruppen bidra till 

att deltagarna får mer självförtroende i sin föräldraroll som i förlängningen kan bidra till en annan 

kultur i området.103 

 
99 Intervju med Erik. 
100 Intervju med Rickard. 
101 Intervju med Walter. 
102 Intervju med Henrik. 
103 Intervju med Ulf. 
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Kapitel 7: Sammanfattning och slutsatser 

7.1 Sammanfattning 

Jag har i min studie haft som syfte att undersöka vilken ecklesiologi som gestaltas i mansgrupper i 

Svenska kyrkan. Som led i detta har jag genom intervjuer och enkäter låtit ledare för åtta olika 

mansgrupper komma till tals. 

     I kapitel 2 ges en bakgrund till den teori som ligger till grund för studien. Särskilt fokus läggs på 

den ecklesiologiska metod som kallas levd ecklesiologi samt teorin om kyrkans feminisering. I kapitlet 

diskuteras för och nackdelar med båda, innan jag i slutet förklarar hur jag valt att använda mig av 

teorin och i det också gör viktiga distinktioner. 

     I kapitel 3 presenteras de enkät- och intervjusvar som berör forskningsfråga 1: Med vilka syften 

samlar Svenska kyrkan män i grupp? Resultatet presenteras tematiskt och avslutas med en analys. Jag 

visar här hur det finns en bredd i varför mansgrupperna startades och att ledarna formulerade 

gruppens syften på olika sätt, även om alla grupper byggde på gruppsamtal. Respondenterna kunde 

se flera vinster med att låta män samlas utan kvinnor. De ansåg att gruppdynamiken förändras i en 

blandad grupp. Dessutom menade ledarna att det finns generella skillnader i hur män och kvinnor 

kommunicerar, vilket kan leda till missförstånd. Igenkänning lyftes också som en viktig vinst; att 

männen kunde känna igen sig i varandras tankar och berättelser. 

     I kapitel 4 presenteras de enkät- och intervjusvar som berör forskningsfråga 2: Vilka sidor vill 

ledare för mansgrupper främja respektive motverka hos de deltagande männen? Resultatet presenteras tematiskt 

och avslutas med en analys. Det framgår här tydligt att ledarna hoppas att mansgruppen ska hjälpa 

män att sätta ord på sina känslor och våga kännas vid sin sårbarhet. Det är tydligt att det inte är de 

klassiskt maskulina egenskaperna som främjas, utan tvärtom de mjuka.  

     I kapitel 5 presenteras de intervjusvar som berör forskningsfråga 3: Är det rimligt att se mansgrupper 

i Svenska kyrkan som en reaktion på en föreställd ”feminisering” av kyrkan? Resultatet presenteras tematiskt 

och avslutas med en analys. Samtliga kunde se fördelarna med den numerära feminiseringen inom 

inte minst prästkåren, men de kunde också ana risker ifall andelen män som arbetar som präster 

krymper alltför mycket. Respondenterna kunde på olika sätt skönja en innehållsmässig feminisering 

då de resonerade kring hur språket och värderingarna i Svenska kyrkan har förändrats i en viss 

riktning. 

      I kapitel 6 förs ett resonemang kring forskningsfråga 4: Vad karaktäriserar den kyrka som gestaltas 

i de mansgrupper som jag har studerat? Resonemanget förs utifrån de enkät- och intervjusvar som har 

presenterats och analyserats i tidigare kapitel. Utifrån att mansgruppen är flera deltagares enda 

kyrkliga gemenskap målar jag upp en bild av vilket slags kyrka mansgruppen kan sägas vara och 

vad som karaktäriserar den.  
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7.2 Slutsatser 

Forskningsfråga 1: Med vilka syften samlar Svenska kyrkan män i grupp? 

Studien har visat att mansgrupper har startats av flera olika orsaker, men att den gemensamma 

tycks vara att genom gruppen motverka ”omvänd gravitation”104, dvs. skapa ett forum där män kan 

samtala om djupare frågor, sätta ord på sina känslor och kännas vid sin sårbarhet. Att samlas utan 

kvinnor skapar en trygg miljö där män får kommunicera ”på mäns vis”.105 

 

Forskningsfråga 2: Vilka sidor vill ledare för mansgrupper främja respektive motverka hos de deltagande männen? 

Studien har med all önskvärd tydlighet visat att syftet med mansgrupperna inte är att skapa hårda 

män. Mansgruppsledarna inspireras inte av bilder av den starke, känslokalle och orubblige 

stridsmannen. Istället önskar man hjälpa män att kännas vid och kunna formulera sina känslor och 

sin sårbarhet. Det framstår också som ointressant att göra skillnad på kön i fråga om andliga behov 

eller att tala om något slags skapelsegivna könsroller. Detta motiveras utifrån att Jesus är varje 

människas förebild och att han i sin person rymde både maskulint och feminint.  

 

Forskningsfråga 3. Är det rimligt att se mansgrupper i Svenska kyrkan som en reaktion på en föreställd 

”feminisering” av kyrkan? 

Studien visar att mansgruppsledarna inte har någon svårighet att betrakta Svenska kyrkan som 

feminiserad, även om de hade skilda tolkningar av begreppet. De kan se vinster med den numerära 

feminiseringen; att kvinnor har fått ett större inflytande i kyrkan än förut. Då det kommer till den 

innehållsmässiga feminiseringen kan många dock se en del risker i hur språk, värden och teologi har 

förändrats och fortsätter att förändras. Det uttrycks en oro för att präster inte vågar utmana genom 

att stå för mer obekväma åsikter, och att man på så sätt putsar ned evangeliets ”vassa kanter”106 

och blir en ”konturlös”107 kyrka. 

     Dock är det inte mycket som tyder på att mansgrupperna kan ses som ett slags reaktion mot 

dessa förändringar. Några av grupperna hade visserligen kommit till som svar på en brist på män i 

samtalsgrupper, eller som en reaktion på att män inte passade in i befintliga grupper, men dessa är 

ju högst lokala och situationsbundna orsaker. Det finns mycket mer att undersöka angående orsak 

och verkan då det kommer till mangruppers relation till olika aspekter av feminisering. Till exempel 

kanske män lockas till mansgruppen just för att de ser den som en proteströrelse mot en föreställd 

feminisering, även om gruppens upphovsmän inte har tänkt det så. 

 

 
104 Intervju med Thore. 
105 Intervju med Oskar. 
106 Intervju med Thore. 
107 Intervju med Erik. 
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Forskningsfråga 4: Vad karaktäriserar den kyrka som gestaltas i de mansgrupper som jag har studerat? 

Utifrån enkät- och intervjusvar kunde jag måla en bild av vilket slags kyrka som kommer till uttryck 

i mansgrupperna. Mansgruppen är en kyrka som bygger på att män får känna igen sig i andra män 

och gemenskap och nya vänskaper får skapas i det mötet. Det är en kyrka som präglas av en önskan 

om att tillsammans söka sig till sitt inre och tillsammans samtala om djupare frågor, där män är 

trygga nog att kännas vid sin egen sårbarhet. Genom detta blir mansgruppen en kyrka där män får 

växa och bli trygga i sin roll som man eller förälder. 

 

Avslutande reflektioner 

Jag vill som avslutning kort nämna något mer om feminisering. Jag kan nämligen skönja en 

feminisering som inte har behandlats i intervjuerna, utom möjligen i en av dem. Gruppernas betoning 

på att träffas för samtal, att sätta ord på känslor och upplevelser, att hjälpa varandra att kännas vid 

sin sårbarhet och liknande, skulle inte dessa betoningar kunna räknas som feminina? Är det inte 

mjuka värden som sätts i första rummet? Framstår inte de studerade mansgrupperna som tämligen 

feminina jämfört med andra forum där män träffas, till exempel idrottsevenemang eller i jaktlaget? 

Kan det ha skett en feminisering i sättet män träffas i mansgrupper? Driver de intervjuade ledarna 

själva på denna feminisering genom sätten på vilka de utformar grupperna? 

     Allt sammantaget vågar jag påstå att det vore fel att skylla kyrkans feminisering, om en det över 

huvud taget är meningsfullt att tala om en feminisering, på enbart kvinnor. Den enklaste och på 

många sätt mest attraktiva förklaringen menar jag således bör avfärdas. Men problemet med 

kyrkans mansbrist kvarstår. Jag hoppas att forskare ger sig i kast med att hitta förklaringar till det 

problemet framöver. Men mest av allt hoppas jag att samtalet om mannens plats i kyrkan fortsätter, 

växer och når längre än förut, bland både män och kvinnor.  

7.3 Förslag på fortsatt forskning 

Min studie har lett till några slutsatser men troligen ännu fler nya frågeställningar. Nedan listas 

några av de närliggande områden jag gärna skulle se mer forskning på: 

- Att studera församlingar som engagerar många män, och då särskilt ”karlakarlar” som inte 

helst sitter i samtalsgrupper 

- Att undersöka hur kampspråket, där Jesus är kung och lärjungar är stridsmän i en andlig 

strid, upplevs av människor idag, särskilt pojkar och män 

- Att undersöka vilka bibliska begrepp som beskriver Gud som används respektive undviks 

i Svenska kyrkans liturgier, samt hur detta påverkar gudsbilden 

- Att undersöka dynamiken i blandade grupper, till exempel sorgegrupper, och se hur 

könsroller tar sig uttryck där. 
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Bilaga 1: Enkätformulär 1 – Om din grupp 

Ambitionen med formuläret nedan är att på ett effektivt sätt låta dig berätta om den grupp för 

män som du leder eller har lett.  

     Frågorna är utformade för att besvaras kort och det gör ingenting om svaren är lite svepande. 

Jag är inte ute efter detaljer. 

     Om du inte var med då gruppen startades, och därmed inte kan svara säkert på alla frågor, så 

får du gärna svara så gott du kan. Det är också OK att svara ”Vet ej”. 

     Då både denna enkät och enkäten med citat har skickats in möts vi för en telefonintervju. På så 

sätt minimerar vi risken för missförstånd utifrån enkätsvaren. 

     I den färdiga uppsatsen kommer dina svar att framställas så anonymt som möjligt utan att 

uppsatsen tar skada. 

     Stort tack för att du tar dig tid att svara! 

 

1. Ditt namn och din yrkestitel: *108 

2. Namnet på den mansgrupp/pappagrupp du leder* 

3. Namn på församling och ort som gruppen träffas på: * 

4. När (ungefär) startades gruppen? * 

5. Gruppen är/har varit aktiv under 2020109* 

6. Om nej, när lades gruppen ned (ungefär) och varför? 

7. Hur gick det till då gruppen startades? (Vem var initiativtagare? Vad var syftet?) * 

8. Har gruppens syfte eller upplägg förändrats på något avgörande sätt under den tid den funnits? Om ja, på 

vilket sätt? * 

9. Vilka kriterier måste en deltagare uppfylla för att få vara med i gruppen? (Ålder, kön osv.) * 

10. Beskriv kort vilka män som har varit deltagare i gruppen under de år du har varit med (ålder, livssituation, 

kyrkovana, etnicitet eller något annat du tycker är relevant): * 

11. Hur många deltagare kommer generellt på träffarna? * 

12. Beskriv kort hur en vanlig träff brukar/brukade se ut: * 

13. Beskriv kort syftet eller målet med gruppen som det uttrycks idag, antingen med egna ord eller med de ord 

som används på hemsida eller liknande: * 

14. Är det något annat som jag borde veta som inte har besvarats ovan? Skriv i så fall om det här: * 

 

 
108 Fråga med * var obligatorisk. 
109 Fråga med alternativen ”Ja”, ”Nej, har lagts ned”, ”Ja, men pausats pga. Covid-19” och ”Nej, men kommer 
kanske att starta igen”. 
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Bilaga 2: Enkätformulär 2 – Om manlighet och kristen tro 

Nedan följer 10 citat som alla på något sätt berör manlighet och kristen tro. 

     Läs igenom citatet, gärna två gånger. 

     Klicka i (1–10) till vilken grad du kan stå bakom det synsätt som uttrycks.110 

     Skriv därefter en reflektion kring citatet. På vilka punkter håller du med? Var gör du det inte? 

Vad ser du som problematiskt? Vilka möjligheter ser du? 

     Känn inte att du behöver skriva en halv avhandling efter varje citat, utan försök hellre 

formulera dig kärnfullt efter att först ha tänkt igenom vad du tycker. 

     Då både denna enkät och enkäten om din grupp har skickats in möts vi för en telefonintervju. 

På så sätt minimerar vi risken för missförstånd utifrån enkätsvaren. 

     I den färdiga uppsatsen kommer dina svar att framställas så anonymt som möjligt utan att 

uppsatsen tar skada. 

     Stort tack för att du tar dig tid att svara! 

 

Citat 1 (grupp1) - Angående Luthers psalm Vår Gud är oss en väldig borg: 

”Vilken manlig kraft och skönhet i den psalmen. Då vi svenske, evangeliske män sjunga den i en 

sådan högtidsstund som denna, ger den uttryck för vad vi innerst känna och söka finna i vår kristna 

tro. En manligare gestalt än Martin Luthers möta vi icke. Han är en karl rakt igenom, en man, med 

en mans svaghet och styrka, svag i sig själv, men stark i Gud. Han fick kämpa hårt – med sig själv 

inte minst, och vilken man får inte det – med sin kyrka och med sitt folk.”111 

Citat 5 (grupp 1): 

”Mannens kropp uttrycker en centrifugal dynamik, en energi som behöver få komma till utlopp i 

omvärlden. Hans känslor kommer inifrån och går utåt, tar sig uttryck i det yttre. Kapaciteten att få 

erektion och utlösning ger honom en känsla av att han är till för att ge sig hän. Även hos en liten 

pojke finner man en tendens att stöta, angripa eller störta emot. Könsorganet är för mannen ett 

tecken på en viss makt, och han är normalt sett ganska stolt över det.”112 

Citat 6 (grupp 1) - Angående att svenskar inte längre såg släktskapet mellan män och kristendom: 

”Naturligtvis har den kristna kyrkan sin andel i skulden till detta tänkesätt. Både teologi och 

förkunnelse präglades alltför många gånger under de senaste hundra åren av en ande, som hade 

alltför litet av urkristendomens must och fantasi liksom av de klassiska heroernas patos, djärvhet 

och helgjutna väsen. I åtskilliga Guds hus blev man, rent ut sagt, mera sömnig än uppväckt till dygd 

och dåd, och över huvud taget hade den kristna kyrkan icke full förmågan att vädja till det starka, 

vitala, helhetslängtande, samhällsbyggande, det i allra bästa mening manliga.”113 

Citat 8 (grupp 1): 

”För att kunna ’eniga i striden stå’ behöver i våra dagar Kristi unga stridsmän mer än förut förenas 

genom ett järnfast kamratband. Den fege, den trötte och den vankelmodige kristne frontkämpen 

måste, bildligt talat, gripas i armen av den modige, den hänförde och den trofaste vännen och 

kamraten och bli redo att, då signalerna ljuda, bryta upp och följa de osvikliga tecknen.”114 

 
110 Varje citat följdes av en gradskala 1–10, där 1 var ”Tar helt avstånd” och 10 var ”Instämmer till fullo”. Därefter 
lämnades plats att i fritext reflektera över varje citat. 
111 Komminister Johan Hoff, 1937, citerad av Maria Södling i Oreda i skapelsen, s. 333f. 
112 Syster Sofie O.P., 2011, i hennes bok Till man och kvinna skapade han dem, s. 145. 
113 Församlingsbladet redaktör John Nilsson, 1940, citerad av Maria Södling i Oreda i skapelsen, s. 3. 
114 Anonym krönika citerad av Maria Södling i Oreda i skapelsen, s. 304. 
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Citat 2 (grupp 2) - Angående språkbruket i kyrkan: 

”Ingenstans talar Skriften om att bjuda in människor till att få en relation med Gud eller Jesus. Ändå 

har det blivit det mest populära sättet att beskriva den kristna vandringen! Varför? Därför att det 

formulerar evangeliet på ett sätt som svarar mot en kvinnas djupaste längtan – en personlig relation 

med en man som älskar henne villkorslöst.”115 

Citat 7 (grupp 2): 

”Teologen Rosemary Radford Ruether motiverar, utifrån en budskapskristologi, att det saknar 

teologisk betydelse att Jesus var man. Det viktiga är istället att han avstod från patriarkala privilegier 

och stödjer de som är svaga och förtryckta.”116 

Citat 9 (grupp 2) - Angående kyrkohandbokens språk: 

”Ett helt ››avkönat‹‹ språk är dock knappast möjligt i en tradition där kopplingen mellan gudomlighet 

och manligt kön har varit så stark. För att bryta den kopplingen och peka på att Gud är bortom våra 

föreställningar om kön kan det vara till hjälp att komplettera de maskulina bilderna med feminina 

bilder för Gud.”117 

Citat 3 (grupp 3): 

”Jag tror att vägen framåt går bortom sökandet efter en ››god‹‹ manlighet. Allt för ofta har ett sådant 

sökande hamnat i återskapande av patriarkala strukturer, där mannen setts som stark, rationell och 

genomtänkt. En ››god‹‹ manlighet riskerar alltså att också bli förtryckande, om än på andra sätt än 

tidigare. Ett exempel på detta är att när mannen väl vågar sig in i köket är det som expert, som 

surdegsbagare eller lagandes något tekniskt avancerat långkok, medan kvinnan får stå för den 

ointressanta vardagsmaten. Om vi i stället har Jesus som förebild i att söka oss bort från stereotyper 

och mot ett annorlunda sätt att hantera omvärlden tror jag mycket är vunnet. För Kristus bör vara 

exempel för oss ALLA, även för männen. Att vara man innebär att ha en priviligierad ställning. Att 

i Jesu namn söka sig bortom manligheten kommer inte nödvändigtvis att vara en smärtfri upplevelse 

för den som är man. Att förlora sina privilegier kan initialt göra ont, för det gör ont när knoppar 

brister. Men i horisonten kan vi ana en mer jämlik värld där olika röster får höras, där våldet gett 

vika för kärleken och där manligheten är ett minne blott.”118 

Citat 4 (grupp 3): 

”Inför Gud – i Kristus – försvinner etniciteten, de sociala nivåerna, frågan om kön. Varje människa 

är Guds avbild med förmåga till relation. Inte så att olikheter suddas ut, tänker jag, men de kan aldrig 

styra relationen till Gud. Därmed har varje människa rätt att kritisera roller som läggs på henne 

utifrån. Den tar udden av tesen att kvinnor skulle behöva underordna sig män för att vara Guds 

avbild. Att bekänna att Gud är större, är däremot en helt annan sak.”119 

Citat 10 (grupp 3): 

”Gud skapade oss visserligen till man och kvinna enligt Första Moseboken, men inte till ››kvinnliga‹‹ 

kvinnor eller ››manliga män‹‹. Könsstereotyper är ur kristen synpunkt ett uttryck för att världen är i 

syndens våld, och det drabbar män och kvinnor i lika hög grad, om än med olika resultat.”120 

 
115 David Murrow, 2010, i boken Varför män hatar att gå i kyrkan, s. 164f. 
116 Rosemary Radford Ruether, 1983, refererad i Johanna Anderssons Den nödvändiga manligheten, s. 68. 
117 Präst och professor Ninna Edgardh, 2014, i antologin Feminism och kyrkan, s. 50. 
118 Tomas Lundström, då teologistudent, 2014, i antologin Feminism och kyrkan, s. 67. 
119 Ulla Marie Gunner, då föreståndare i Immanuelskyrkan, 2014, i antologin Feminism och kyrkan, s. 35. 
120 Docent och författare Patrik Hagman, 2014, i antologin Feminism och kyrkan, s. 108. 
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Bilaga 3: Intervjufrågor 

Jag kommer under intervjun att ställa 3 stora frågor som rör det centrala i min uppsats, men 

förutom det kommer jag försöka att inte styra samtalet så mycket utan låta dig resonera fritt. 

     Vi kommer inte direkt att beröra de 2 enkäter du har fyllt i innan intervjun, om det inte visar sig 

finnas skäl att gå tillbaka till dem. 

     Jag kommer inte att spela in samtalet, utan kommer att anteckna på min iPad under intervjuns 

gång. Förhoppningsvis störs du inte av tangentbordet. 

     Så snart intervjun är färdig skickar jag mina anteckningar till dig för kontroll. Du får sedan 

avgöra om jag har refererat dig rätt. 

     I den färdiga uppsatsen kommer ditt namn och din församling inte att skrivas ut. Eventuellt 

kommer jag att ge dig ett fingerat namn. 

     Vi siktar på att samtala i 30 minuter. 

     Känns detta OK? 

 

1 Vilka anser du är de främsta vinsterna med att låta män samlas i en grupp utan kvinnor? 

 

2 Utifrån de män du möter: Är det några särskilda egenskaper eller förmågor du ofta upplever är underutvecklade hos 

män och som du anser att kyrkan bör hjälpa män att växa i? 

 

3 Ett nyckelbegrepp i mitt arbete är kyrkans feminisering. Det har från olika håll och på olika sätt hävdats att Svenska 

kyrkan sedan 1800-talet har genomgått en feminisering som har gjort att den sedan länge lockar betydligt fler kvinnor 

än män. 

     Det ser vi inte minst i statistiken för Svenska kyrkans anställda, där 69 % var kvinnor år 2016. Ca 70 % av de som 

idag utbildar sig till präster är kvinnor. 

     Det genomfördes dessutom 2016 en internationell undersökning där man fann att kristendomen tycks vara den 

mest kvinnodominerade av alla stora religioner i världen. 

     Utifrån detta och dina erfarenheter av Svenska kyrkan: Vad anser du om idén om att kyrkan har feminiserats? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


