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Abstract 

In this essay Sarah Coakley’s, Margaret Melin’s and Wilfred Stinissen’s texts on the use of prayer are 

analyzed with the help of Justin Barret’s theory of theological correctness and DZ Philips’ ideas on 

prayer. The essay is focused on finding out how useful they are to the study of prayer in practice. 

Parallels are also drawn between theological correctness and political correctness. 

The analyses show that Barret’s theories are useful, but not in the way formulated by him. 

Examination of the theologians’ writings in this essay shows that Barret’s theory is too narrow 

concerning how theologically correct thought develops. The theologians all had different theories on 

achieving a paradigmatic prayer, but not correctly from a theological point of view according to 

Barret. It seems that the social context plays a greater part in how theologians reach prayer in a manner 

that is correct to them, than the manner in which Barret formulates context in his theory. If cognitive 

context is interpreted in a wider concept, his theory becomes more easily applicable. 

DZ Phillip’s ideas about prayer is also useful to relate to the theologians’ texts, as they all assume that 

prayer is total dedication to God. But the theologians realize the challenges of prayer differently from 

the way that Philips does. The parallel between theological and political correctness raises discussion, 

as all the theologians, consciously or unconsciously, indicate norms for prayer that in a religious 

context can be interpreted as “politically incorrect” and represent norms for correctness that should be 

regarded critically. 

 

Keywords: prayer, theological correctness, political correctness, norms, context, Justin Barrett,  

DZ Phillips 
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1. Inledning 

”Be som du kan, inte som du inte kan”  

 

Citatet kommer från abboten John Chapman som i ett av sin brev formulerar vad man 

egentligen behöver veta om bön. Han ger en själavårdande syn på hur troende människor ska 

kunna känna att de klarar av bönen, och är i uttalandet helt öppen för att bönen inte alltid 

kommer enkelt. Bönen är en tidlös praktik som är gemensam i alla religioner, och en 

upprepad och vardaglig företeelse för många kristna. I bönen samlas människan inför sina 

livsvillkor och sätter det i relation till Gud. Bönen blir en förutsättning, en livsnerv och ett sätt 

att leva. Mitt eget böneliv är i ständig förändring; bönen ligger latent hela tiden men är mer 

eller mindre uttalad beroende på livssituation. Den kan vara en rogivande stund, tid för 

reflektion och meditation, kan vara tyst eller uttalad, privat eller delad. Men vad händer om 

bönen blir en plikt som känns för svår att genomföra? Vad i människans böneupplevelse gör 

att den är så viktig, och kan vara förenad med så många skilda inneboende upplevelser? 

Frågan ställs om det finns ett ”rätt” sätt att be, ett facit och en förförstådd uppfattning om hur 

bönen bör utföras. 

 

I föreliggande uppsats kommer jag behandla frågan om vad bönen är för något, men också hur 

troende människor förhåller sig till bönens praktik. Ur ett kognitionsvetenskapligt och 

religionsfilosofisk perspektiv blir bön och praxis studerad utifrån tre kristna teologers 

formuleringar.  Kognitionen, att människan är påverkad av flera olika företeelser i vardagen 

som påverkar hur vi uppfattar och reglerar stimuli runt om kring oss, är en viktig del av hur vi 

hanterar olika förutsättningar. Att sätta in bönen i den kognitionsvetenskapliga 

religionsfilosofin kan bli att sätta troende människors vardag under en utmanande lupp, då en 

vetenskaplighet belyser en konfessionell företeelse. Här skapas en uppfriskande spänning, 

men ingen av dem hotar att konkurrera ut den andra då båda disciplinerna står fasta i sina 

egna förutsättningar. I ljuset av denna jämförelse ställer jag också frågor om vad vi “får” 

tänka och uttala gällande människors tvivel kring  teologiska frågor som kognitivt utmanar.  

 

Jag har valt att studera bönen av främst två anlednigar. Dels då jag inom en överskådlig 

framtid kommer verka som präst i svenska kyrkan, och bönen är en del av yrkesmässig rit och 

praxis. Men också då det är del i det troende vardagslivet och för att det, precis som Chapman 

menar ovan, inte alltid är helt enkelt.  



5 
 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande uppsats är att se på skildringar av kristen bön och jämföra hur tre 

kristna teologer beskriver bönen. Texterna kommer analyseras med hjälp av en teori från den 

kognitionsvetenskapliga religionsfilosofin samt ett synsätt på bön från en tongivande 

religionsfilosof. 

Huvudfrågeställning: Hur beskriver Sarah Coakley, Margareta Melin och Wilfrid Stinissen 

bönens praxis i ljuset av två religionsfilosofiska teorier? 

Jag kommer också att behandla i vilken utsträckning dessa teorier är fruktbara beträffande 

analysen om bönens praxis. 

 

1.2 Metod och Material 

Metoden som jag använder mig av är en innehållslig idéanalys såsom den definieras av Carl-

Henric Grenholm. En sådan analys av en text utgår från att klargöra textens teoretiska innehåll 

och innebörden av de ståndpunkter som textens författare framför. Syftet blir att ta ställning 

till om argumenten i texten är rimliga och godtagbara och om de logiskt leder fram till 

författarens ståndpunkt1. Den här metoden kräver teoretiska perspektiv som tillåter mig att 

kategorisera, för att hjälpa mig att ta ställning till textens innebörd och för att undvika att 

nyttjandet av metoden enbart leder till referatskrivande. Mitt teoretiska perspektiv utgörs av 

Justin Barretts teori om teologisk korrekthet och DZ Phillips formuleringar om bön som 

presenteras mer i detalj nedan. Jag applicerar även en rekonstruktiv analys på teorin om 

teologisk korrekthet.  

Materialet i föreliggande studie består av texter från tre teologer ur tre olika kristna 

traditioner, och hur de formulerar sig kring bön som praktisk och vardaglig företeelse. När jag 

skriver bön, menar jag främst en personligt formulerad bön och inte en rituell eller gemensam 

bön som en del av ett liturgiskt sammanhang.  Jag har valt att avgränsa materialet till nutida 

kristna teologer för att jag själv är van vid den kristna traditionen och upplever att jag bäst kan 

göra relevanta tolkningar utifrån ett kristet sammanhang samt för att undvika risken att 

Gudsbilden inom trosföreställningar från olika religioner hindrar relevanta jämförelser. Den 

tidsmässiga begräsningen till nutiden (1900–2000-tal) blir relevant eftersom teologiska 

 
1 Carl-Henric Grenholm, Att förstå religion: metoder för teologisk forskning, (Lund: Studentlitteratur, 2006), 
213. 
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reflektioner som härrör för långt bakåt i tiden kan innebära ett för stort hermeneutiskt avstånd 

då synen på Gud, bön, kristendom och bibeltolkningar kan påverka dåvarande teologers 

utgångspunkter. Att jag valt kristna perspektiv från tre olika kristendomsinriktningar kan ur 

analyssynpunkt vara intressant för att fördjupa och problematisera diskussionen, men jag vill 

inte reducera dessa teologer till representanter för sin konfessionalitet. En protestantisk 

svenskkyrklig tolkning av bönens praktik kan eventuellt skilja sig från en katolsk dito, men 

det är dessa specifika teologers utsago som bär betydelse. Jag har valt skildringar av hur vi 

människor agerar/ska agera och vad vi möter när vi ber, för att göra kontrasten mellan den 

systematiskt religionsfilosofiska teoridelen mer tydlig i jämförelse till mitt material. Att ställa 

ett teoretiserande resonemang om bön och trosföreställningar mot handgripliga utsagor bildar 

ett intressant spänningsfält.  

Sarah Coakley, är en anglikansk präst, systematisk teolog och religionsfilosof verksam vid 

universitet i Cambridge. I tidskriften Pilgrim publicerade hon i fyra nummer under 2019 och 

2020 ”Sarah Coakley böneskola” som är ett av de material som blir föremål för föreliggande 

uppsats. I den här serien tar hon den läsande med i Jesu handledning om bön, och redogör på 

ett mänskligt och rättframt sätt i denna böneskola vad vi möter när vi gör anspråk på att 

försöka be. Tidskriften Pilgrim är en ekumenisk tidskrift för andlig vägledning med fokus för 

en kontemplativ livshållning, och ges ut av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby2. 

Margareta Melin är lärare, poet, författare och föreläsare med djup förankring inom Svenska 

kyrkan. Hon har givit ut ett stort antal böcker med kristen inriktning, och boken ”Vara i bön 

utan att be om något”, utgiven 2017, är analysgrund för detta arbete. I boken får läsaren 

handledning om hur vi kan be utan att begära, hur vi gör oss tillgängliga och vilka hinder vi 

kan möta. Utöver dessa två förekommer en skrift av den katolska karmelitbrodern Wilfrid 

Stinissen. Jag har utgått ifrån från boken ”Evigheten mitt i tiden” från 2002. I boken behandlar 

Stinissen frågan om det är möjligt att bli vän med tiden, istället för att känna att den rinner oss 

hur händerna. Relationen mot Gud och människans bönepraktik framställer Stinissen som en 

lösning, och som passar för analysmaterial till föreliggande uppsats. 

 

 

 

 

 
2 Tidskriften Pilgrim. Om tidskriften Pilgrim.  https://tidskriftenpilgrim.se/om-tidskriften-pilgrim/  (Hämtad 
2021-11-17) 
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2. Forskningsöversikt  

2.1 Religionssociologi, kognition och bön 

Paul Froese och Rory Jones gör en omfattande litteraturstudie av forskning kring bön och 

önskar att klarare definiera parametrarna som utgör bönen, då de menar att ingen studie hittills 

lyckas fånga in bönens flerdimensionalitet. Froese och Jones forskningsöversikt vill försöka 

sig på att för det första ge en teoretisk ram för hur man ska kunna mäta dessa dimensioner av 

böneupplevelsen och för det andra att föreslå vilka mekanismer i den här dimensionen som 

påverkar både individuella och sociala utfall3. 

 

Författarna beskriver hur bönen skiftar personens medvetande till en annan verklighetgrad och 

möjlighet skapas för att ge en yttre form åt personens bekymmer, se verkligheten från ”Guds 

synvinkel”. Den verkligheten har i och med de religiösa riterna en stark förankring i en social 

verklighet och sociala traditioner menar författarna. Bönen är på så sätt en personlig 

upplevelse men på grund av social konventioner också en frukt av sin sociala kontext4. 

Bönens universalitet skapar en väldigt stor variation, vilket i sig är ett bevis på bönens djupa 

förankring i social och kulturella rötter. För att metodisk kunna göra denna variation rättvisa 

så föreslår författarna fyra separata dimensioner av böneupplevelsen, kvantitet, sätt att be, 

bönens syfte och bönens riktpunkt5. 

 

Den första, bönens kvantitet, är den mest beforskade och yttrar sig i studier i som redovisar 

längd, frekvens och uthållighet i bönen. Medan dessa studier inte säger något om sätten 

personerna ber på eller dess innehåll, så indikerar bönefrekvensen hur allmänt förekommande 

och rutinmässig bönen är någons liv. Bönens frekvens varierar dessutom starkt och ofta 

förutsägbart mellan grupper, då exempelvis människor i industriella länder ber mer sällan än 

de i agrara samhällen, vilket kan peka på en sekularisering av ett modernare liv men att bönen 

ändå består6.  Bönens kvantitet skapar en indikator på en individs religiösa livsstil. Bönens 

kvantitet säger dock inget om personens sociala eller politiska inställning eller beteende7.  

 

 
3 Paul Froese och Rory Jones, ”The Sociology of Prayer: Dimensions and Mechanisms”, Social Science 10, nr 15 
(januari 2021):1, https://doi.org/10.3390/socsci10010015   
4 Froese och Jones, ”The Sociology of Prayer”, 3. 
5 Ibid. 1. 
6 Ibid. 4. 
7 Ibid. 5. 
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Sättet att be, eller böneformer, som indikerar på vilket sätt specifika regler guidar en person i 

bönen inkluderar också hur bönen är förkroppsligad och artikulerad. Olika böneformer säger 

oss hur olika kommuniteter reglerar bön och fromhet i rituell form. Sättet att be, och reglerna 

runt vad som utgör en legitim bön, skapar gränser och konventioner som gör att medlemmar i 

en kommunitet på ett självklart sätt kan kommunicera en fromhet och tro tillsammans. Ett 

centralt tema inom forskningen är just hur tron kräver att andra delar samma tro, där 

exempelvis rituella strukturer förmedlar identitet och sammanhang och hur de sociala 

strukturerna runt dessa bär stark signifikans kulturellt. Dock är det tydligt att ju fler regler en 

religiös kommunitet ålägger på bönen, desto mer mödosam blir den religiösa praktiken, men 

också tvärt om; individer som ägnar sig åt friare böneformer och undviker strikta 

exkluderande grupper, kan också misslyckas att tillägna sig samma nivå av tro8. 

 

Detta fenomen är också något som Winchester och Guhin fann när de undersökte det som de 

benämnde som paradoxen i hjärtat av evangelisk bön. De studerade en evangelikal församling 

och såg hur de utvecklade inte bara en djup spirituell och men också väldigt pragmatisk 

relation till bönen, som hjälpte dem att möta vardagens utmaningar. 9. Men på samma gång så 

observerade författarna hur bön i sig själv kom att bli en problematisk källa till ångest och oro 

i deras liv, då de frågade sig om de bad på ”rätt sätt”. Uttalas bönen med rätt intention? 

Kommer bönen verkligen från hjärtat och inte med dolda avsikter?  Bönen fick både problem-

lösande och problem-skapande dimensioner, och frågan uppstod vad den normativa ramen för 

bön består i. Författarna fann att försökspersoner menade att den normativa ramen var bönens 

ärlighet eller uppriktighet, men att det ändå skapade oro kring bönepraktiken i sig själv10.  Det 

är här som författarna hittar sin paradox, ärligheten kontra det generella begreppet om norm. 

Det normativa begäret efter ärlighet eller uppriktighet är en ram som delas av ett antal ofta 

sekulära kulturella praktiker i den moderna västvärlden menar författarna, och diskuterar hur 

kulturella ”verktyg” i exempelvis bön (knäfall, knäppa händer, känsla av relation och riktning 

med mera) inte i sig själv är tillräckligt för att identifiera bönen, utan det är uppriktigheten 

som är norm11. Vissa böneupplevelser kan dock ha en större förankring i tradition och ritual 

än i uppriktighet, och medan det är meningen att dessa böner ska utföras med en uppriktighet 

så är det inte a priori; formen är viktigare än emotionen. Här finns paradoxen, de kulturella 

 
8 Ibid. 6. 
9 Daniel Winchester och Jeffrey Guhin, ”Praying ’straight from the heart’”: Evangelical sincerity and the 
normative frames of culture in action” Poetics 72, nr 2 (2019): 32. 
10 Winchester och Guhin, ”Praying ”straight from the heart”, 33. 
11 Ibid. 39. 
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verktygen för att skapa norm överensstämmer inte med som människan upplever som 

normen12.  

 

Den tredje dimensionen som Froese och Jones undersöker, bönens syfte, omfattar vad den 

som ber säger att hen försöker uppnå med sin bön. Bönens syfte förmedlar en känsla av vad 

individen i sin bönepraktik hoppas vinna ur bönen, oavsett sättet att be eller kvantiteten. Det 

syftet är centralt för att förstå vad troende människor tänker om bönen och om de tror att den 

ger effekt13.Från ett sociologiskt perspektiv menar författarna att den mest intressanta bönen 

är framställande bön, när man ber om välsignelse för att fylla ett specifikt behov. Stereotypen 

är att bönen handlar om att något konkret ska ske; ett helande, ett tecken, eller en ekonomisk 

lättnad. Innehållet i bönen blir en direkt spegling av individens situation, och studierna har 

visat att det finns en direkt länk mellan den här sortens böner och social utsatthet14. Bönen 

som ett medel att sätta igång något övernaturligt för att ändra världen syftar på bönens yttre 

effekter, medan böner som handlar om att skapa relation till Gud och sig själv, där syftet är att 

ändra personens perspektiv och känslor har mer fokus på bönens inre effekter 15.  

 

Bönens riktpunkt är den sista av Froese och Jones dimensioner av böneupplevelsen. Detta 

indikerar den övernaturliga mottagaren av bönen och dess personliga, eller icke-personliga 

egenskaper. Bönens beskrivs alltid vara interaktiv, och sällan, om någonsin, uppfattad som 

enbart en intern eller inneboende aktivitet. Den andra parten i bönen är ofta en antropomorf 

representation av det gudomliga, och studier visar att bönen oftast riktas till en mer 

övernaturlig entitet (Gud) när det gäller generella spörsmål, men till mer antropomorfa bilder 

som exempelvis Jesus eller Maria när det kommer till personliga ärenden. Hur Guds beteende 

uppfattas korresponderar direkt till den bedjande personen. En arg Gud väcker känslor av 

olust och oro, medan en omhändertagande Gud ökar personens känsla av optimism och 

självagerande. Studier har också visat att bönen hjälper till att mildra känslor av 

kontrollförlust. Bönen sätter igång en persons resurser (resource priming) och aktiverar 

kognitiva funktioner som bemyndigar personen, och böneakten ger en slags symbolisk 

moralisk legitimitet16.  

 

 
12 Ibid. 40. 
13 Froese och Jones, ”The Sociology of Prayer”, 9. 
14 Ibid. 7. 
15 Ibid. 8. 
16 Ibid. 10. 
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Medan dessa fyra dimensioner av bön är distinkta, så kan de tillsammans ge en bild av bönens 

intensitet och resultat. Särskilt noterar författarna att dessa dimensioner interagerar med de 

känslor som de framkallar. Till exempel, en större bönefrekvens kan framkalla lugn på grund 

av dess invanda och familjära mönster, men också det motsatta, skapa oro och ångest då 

bönen blir ett åtagande som inte får missas. På samma sätt kan mer strikta former av bön 

framkalla känslor av moralisk överhöghet på grund av upplevelsen av att ”be på rätt sätt”, 

eller så kan dessa regler snarare verka kvävande och isolerande från andra sätt att be17. Det 

finns en konsensus att bönen väcker kraftfulla känslor, och författarna föreslår att dessa fyra 

dimensioner av bön också är affektiva beteenden, eller drivna av emotionella svar. Kanske är 

den huvudsakliga anledningen till att personer vänder sig till bön är att viljemässigt skifta sin 

uppmärksamhet och sitt känsloläge18. Emotionerna som väcks av att vara i bön och den 

effekten det ger på ens självkänsla skapar en ”feedbackloop” mellan känslorna som bönen och 

böneupplevelsen väcker, vilket kan förklara varför vissa återkommer till bönen och andra 

undviker bönen helt och hållet19.  

 

Så länge som upplevelsen av bönen blir en återkommande grund för meningsskapande, 

riktning, och tröst så kommer det påverka beteende, livsstil och livsåskådning på ett 

dramatiskt sätt. Detta förklarar bönens kraft i individuella och sociala aspekter, och 

författarnas hypotes är att detta varierar beroende på variationen i bönens upplevelse. Bönen 

illustrerar hur mottagen praxis och symbolik ändrar känslolägen, moralisk uppfattning och 

social identitet20. 

 

2.2 Bön i praktiken 

Studier har identifierat hur individens separation från traditionella religiösa kontexter till en 

större självständighet och autonomi har lett till att fler söker sig till en personlig bön, i motsats 

till bön i samband med gudstjänstbesök och/eller i ett kyrkligt sammanhang.  Detta har tolkats 

som en individualisering av tron, en religiös praxis som är mer autonom och subjektiv och 

detta ses som ett intressant, och lite problematiskt, fenomen.  Forskaren Gustavo Morello vill 

 
17 Ibid. 14. 
18 Ibid. 11. 
19 Ibid. 12. 
20 Ibid. 2. 
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utforska vad som händer under en personlig bön, och analysera detta utifrån ett sociologiskt 

perspektiv21. 

 

Utifrån en intervjustudie av 251 katolska testpersoner från tre latinamerikanska städer så 

analyserar han sitt material för att utforska bönens praxis. Materialet återupptar Froese och 

Jones fyra dimensioner av bön, men utöver kvantitet, stil, innehåll och 

samtalspartners/riktpunkt lägger Morello till känslor som en femte dimension, precis så som 

Froese och Jones föreslog 22. Metoden gick ut på att testpersonerna intervjuades under två 

tillfällen och behandlade de rutiner och praktiker som de själva bedömde som religiösa, fick 

fylla i ett formulär och vid det andra intervjutillfället fick de även ta med ett föremål/bild på 

föremål som för som speglade deras personliga bönepraxis23.  

 

Författaren kommer fram till att ”personlig bönepraxis” inte nödvändigtvis innebär religiös 

individualisering. I detta menar han att bönens källa inte bara är social (att varje religiös 

tradition definierar sin bild av Gud och hur människan relaterar till den) men också att bönen 

förekommer under en social kontext, alltså att upplevelsen av att bön är socialt betingad och 

formad av interaktionen mellan olika sociala faktorer som familj, kyrkor, arbete, vänner och 

media. Individuell bön beror alltså på dessa sociala kontexter, såsom det religiösa 

uttryckssättet i ett samhälle, uppskattningen (eller inte) av bönen i den kommuniteten, och de 

upplevde spänningarna mellan religiösa majoriteter och minoriteter24.  Studien visade att de 

allra flesta av testpersonerna ber för andra under sin egen bönepraxis, och den personliga 

anknytningen till Gud innefattar en gemensamhet och global bekännelse. Vid dessa personliga 

stunder är religiösa människor fortfarande en del av en ”stam”, en kommunitet av människor 

som den beende personen bryr sig om.  Även om bönen är intim och känslomässig, så är 

testpersonernas nät av mänskliga och övermänskliga relationer det som utgör den personliga 

bönen. Bönen blir som en flygmaskins ”svarta låda” som registrerar samspelet mellan tre 

olika delar; subjektet, kulturens religiösa strukturer och Guden eller Gudarna 25.  

 

 
21 Gustavo Morello, ”Nobody Prays alone: The Practice of Prayer Among Catholics in Three Latin American 
Cities”, Internation Journal of Latin American Religions (2021) nr5: 266, https://doi.org/10.1007/s41603-021-
00144-4 
22 Morello, ”Nobody Prays Alone”, 267. 
23 Ibid. 270. 
24 Ibid. 266. 
25 Ibid. 286. 
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Viktigt att ta i beaktande att denna studie är utförd i en helt annan kyrklig kontext än den 

svenska eller västeuropeiska, vilket gör att alla sociologiska slutsatser inte helt lätt appliceras i 

vår kontext. Detta är även något som författaren lyfter; syftet är att göra en djupdykning i 

enskilda personers bönepraxis och inte generalisera hela den latinamerikanska populationen. 

Poängen i att bönen inte är en individuell erfarenhet utan en enskild bön som riktar sig till 

sammanhanget runt den enstaka, är ett intressant och förhoppningsvis universellt 

forskningsfynd.   

 

Bönen som ett kollektivt medel och gemensam utgångspunkt går även Andrew Prevot in på. 

Han vill formulera hur bönen kan vara en läkande kraft i det han menar vara de största 

utmaningarna i nuet. Huvudtesen i hans bok är att utreda vad för slags teoretiska och praktiska 

fördelar som bönen rymmer i vår krisande samtid26. Prevot definierar bönen som en frihet, 

och i huvudsak ett med kärleken som utgångspunkt lekfullt samspel mellan Guds skapelser 

och en treenig Gud27. Dock ser också Prevot hur bönen är att be om något, men han diskuterar 

att det ger endast ger en aspekt av de olika interaktiva upplevelser som förknippas med bön. I 

vidare bemärkelse blir bönen ett utbyte mellan Gud och mänskligheten och eftersom Gud 

önskar vår bön likafullt så blir Prevots tolkning att Gud också ber till oss 28. Bönen både 

bemyndigar mänskligheten och avslöjar gränserna till människans kraft, menar Prevot. Därför 

måste bön och kontemplation vara en kontemplation i handlande, och författaren talar om bön 

som en aktion. Bönens motverkande av våld kommer ur dess möjligheter att få krafter mot 

orättvisa att växa, krafter som är likaledes kapabla till att förstå att motståndet är nödvändigt 

oavsett priset 29.  

 

Prevot menar att utvecklandet av ett liv i bön blir aktuellt i vår moderna tid som präglas av det 

han ser som tre stora hot. Olika former av sekularitet med en destruktiv inställning till böneliv 

genom ett ateistiskt synsätt är ett av dem, och detta hör i Prevots tolkning ihop med de 

följande två; socio-ekonomiskt och identitets-baserat våld. Författaren diskuterar om kriserna 

ovan egentligen bara kan ses som en kris, nämligen att mänskligheten inte sett hur bönen kan 

manifesteras i moderniteten30. Prevot är tydlig i sin mission gällande bönen som en gemensam 

 
26 Andrew Prevot, Thinking Prayer: Theology and Spirituality amid the Crises of Modernity, (Notre Dame, IN: 
Notre Dame Press, 2015), 6. 
27 Prevot, Thinking Prayer, 2. 
28 Ibid. 13–14. 
29 Ibid. 25–26. 
30 Ibid. 5. 
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kraft, men är också klar med att bön inte är magi, och inte i sig kan styra hur kosmos 

utvecklas31. Men bönen som stiger ur en kamp, en ilska och en kärlek till skapelsen och en 

treenig Gud menar Prevot bli livlös om den inte omvandlas till handling32.  

 

2.3 Kognitionsvetenskaplig religionsforskning 

Människans kognitiva förmågor utgör förutsättningen för vårt sätt att hantera och reflektera 

stimuli från omgivningen. Dessa förmågor ligger bakom våra möjligheter att möta vår 

omvärld på det för oss själva och för stunden mest lämpliga sättet. Våra kognitiva förmågor 

hjälper oss att hantera, reflektera, regissera, sortera och framhäva alla intryck vi möter, och är 

komplexa funktioner som är basala för människans fortlevnad.  Med hjälp av vår olika 

kognitiva funktioner kan vi anpassa vårt sätt att prata i enlighet med situationen, vi kan 

planera helgens middag samtidigt som vi kör bil, hindra oss från att säga vad vi egentligen 

tycker om vår kollegas nya frisyr, sortera bort sorlet på restaurangen för att kunna koncentrera 

oss på vår lunchdejt och räkna ut hur mycket tid vi behöver för att gå till bussen trots att vi har 

skavsår av våra nya skor. 

 

Den kognitionsvetenskapliga religionsforskningen (KVR) är en del av en naturvetenskaplig 

forskningsgren, och beskrivs bäst som evolutionsbiologiskt inriktad forskning. Den syftar till 

att studera orsakerna till de religiösa fenomenens uppkomst och vill beskriva människans 

religiositet med hjälp av infallsvinklar från den kognitiva vetenskapen. Forskningen och dess 

teorier är inlägg i debatten om tro och vetande, som är på så sätt relevant inom modern 

religionsfilosofi33. Överskådligt och förenklat kan man säga att denna forskning kan delas in i 

två spår: en som utgår från religiösa uppfattningar och trosföreställningar (religionens 

kognitiva sida), och en som undersöker beteenden och ritualer (religionens praktiska sida), 

men självklart finns det samband mellan dessa två och inga vattentäta skott kan dras34. Teorin 

som figurerar i denna studie befinner sig inom det första spåret. Begreppet religion baseras på 

det som observerats inom empirisk forskning, där man sett att det inom alla kulturer funnits 

en tro på något övernaturligt och hur detta uttryckts i riter och beteenden35.  Religionen 

 
31 Ibid. 327. 
32 Ibid. 332. 
33 Lotta Knutsson Bråkenhielm, ”Religion – evolutionens missfoster eller kärleksbarn. Kognitionsvetenskaplig 
religionsforskning och dess relevans för religiösa trosföreställningars rationalitet”. (Diss, Uppsala universitet, 
2016) 18–19, http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1037480 
34 Knutsson Bråkenhielm, ”Religion – evolutionens missfoster eller kärleksbarn”, 40. 
35 Ibid. 29. 
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beskrivs som ett naturligt fenomen, och man är inom KVR främst intresserad av den intuitiva 

religionsförståelsen och den ”enkla” gudstron, i motsats till trosuppfattningar skapat av utifrån 

kommande dogmer och levnadsregler36. Inom kognitionsforskningen förklaras våra religiösa 

upplevelser i två förgreningar. Antingen som en evolutionär biprodukt, där vi genom att 

”tolka in” övernaturlig agens i specifika händelser tillskriver andra levande varelser ett 

medvetande, och genom att urskilja mening och mönster från våra upplevelser skapar 

trosföreställningar37. Eller så är vi naturligt benägna att bilda religiösa trosföreställningar, och 

innehar en ”sensus divinatis” (känsla för det gudomliga), något som uppstår på ett liknande 

sätt världen över. De Gudsförklaringar som utformats av teologer och religionsfilosofer är 

enligt kognitionsforskarna dock inte naturliga på det sätt om menas här, och stämmer inte 

alltid med de intuitiva Gudsbilderna som undersök inom KVR38. En hel del kritik har riktats 

mot forskningen och teorierna inom KVR. Kritiken riktas mot att forskarna inom detta 

område gör anspråk på att kunna ge förklaringar till alla slags religiösa fenomen, medan både 

studieobjekt och de vetenskapliga metoder som används bildar begränsningar för forskningen. 

Kritiken pekar också på hur KVR säger sig kunna peka på ett universellt fenomen, medan 

kritiker menar att perspektivet är västerländskt39.  

 

Genom att jag i föreliggande studie applicerar kognitionsvetenskapliga teorier på ett konkret 

empiriskt material breddar jag bilden av dels hur dessa teorier kan användas för att studera 

religiösa företeelser bättre, men också visa på hur fruktbart det är att sätta uppfattningar om 

bönens praxis i relation till sammanhang och normer. Istället för att enbart betrakta bönen och 

hur en person kommer till bön som ett statiskt fenomen, så medverkar min uppsats till att ge 

en bild av bönens dynamik och utmaningar. Föreliggande studie kan således bidra till den 

forskningsöversikt som jag ovan redovisat, nämligen bönen som praktisk och kognitiv 

företeelse kopplat till en sociologisk kontext förankrat i en konfessionell praktik.  

 

 

 

 

 
36 Ibid. 63. 
37 Ibid. 56–57. 
38 Ibid. 81. 
39 Ibid. 67. 
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3. Teori 

I föreliggande arbete har jag till grund för min analys av teologernas syn på bön fokuserat på 

en teori av Justin Barrett. Han är en inom den kognitionsvetenskapliga religionsforskningen 

som är av uppfattningen att människan har en naturlig fallenhet för att anamma 

trosföreställningar. Hans teori om teologisk korrekthet ger möjligheten att se på möjligheten 

för människan att inneha flera trosföreställningar samtidigt, och som uttrycks på olika sätt 

beroende på behov och kontext. Utöver Justin Barrets teori kommer teoridelen i denna 

uppsats även bestå av religionsfilosofen D Z Phillips tankar om bön. Han var en walesisk 

religionsfilosof som var djupt påverkad av Wittgensteins filosofier gällande språk och sinne, 

och integrerade dessa tankar i sina egna verk. Boken som ligger till grund för teoribildningen 

om bön i föreliggande uppsats är ”The concept of Prayer” från 1965. 

 

3.1 Teologisk korrekthet 

Justin Barrett är en kristen konfessionell psykolog och forskare inom experimentell psykologi 

med fokus på kognitions- och utvecklingspsykologi. Han menar att människans religiösa 

föreställningar rymmer flera olika versioner av samma begrepp som kan hamna i motsättning, 

där olika kognitiva utmaningar kräver olika mängder av kognitiv bearbetning. Ibland krävs 

snabba lösningar, och slutsatsen innebär då en grundläggande nivå med intuitiv kunskap eller 

magkänsla. I uppgifter som påbjuder en mindre kognitiv press och stress, som när någon ges 

tid att reflektera över sin vetskap, kopplas dock mer komplicerade kognitiva processer in, som 

utmanar det intuitiva40. Människor har dessutom inbyggda kognitiva ”fördomar” eller en 

inlärd partiskhet som gör att vissa koncept är enklare att ta till än andra. Konsekvensen, menar 

Barett, blir att olika parallella nivåer av förståelse kan kopplas på, på samma gång, och dessa 

kan stå i motsättning till varandra. En teoretisk nivå, och en grundläggande/basal nivå - en 

nivå som används i formell diskurs och noggrann reflektion, och en nivå som används i farten 

när problem behöver lösas effektivt 41. I en religiös kontext kan det beskrivas som att 

människan har en teoretisk eller teologisk representationsnivå av religiösa föreställningar och 

en mer grundläggande. När dessa flera nivåer av kognitiv representation gällande teologiska 

begrepp samexisterar, kallar Barrett detta för ”theological correctness”.  

 
40 Justin L. Barrett ”Theological Correcteness: Cognitive Constraint and the Study of Religion.” Method 

&Theory in the Study of Religion, 11, nr 4 (1999): 326. 
41 Barrett, ”Theological Correctness”, 325. 
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Människans tro kan på så sätt beskrivas ligga på en skala, ett kognitivt komplext kontinuum, 

där en person kan uppbringa flera olika uppfattningar om religiös tro eller representationer av 

Gud beroende på kognitiv kontext 42 . Teologiska dogmer hamnar på den ena änden av 

kontinuumet, och på den enklare mer intuitiva änden hamnar de naiva kunskaperna om 

sakernas tillstånd och de kausala förhållandena som styr dem. Religiösa föreställningar ligger 

spridda mellan dessa två extremer beroende på de kognitiva krav som faller an på den 

särskilda kontexten och på de teologiska traditioner de är baserade på 43. När en person 

kognitivt bearbetar föreställningar inom en viss kontext och dessa begrepp är intuitivt 

utmanande såsom religiösa idéer oftast är, så blir begreppen svåra att upprätthålla och få ihop 

med personens verklighet. Av den anledningen blir många av de icke-intuitiva elementen 

ignorerade, alltså de reflekterade begreppen premieras kognitivt, på bekostnad av 

effektiviteten i det man processat. När dessa föreställningar förenas i en kontext och ett 

sammanhang uppstår teologisk korrekthet44. Hans forskning har visat att när 

trosföreställningar om Gud eller andra religiösa koncept reflekteras kring, så tenderar de att 

hellre beskrivas som liknande de dominanta teologiska dogmerna i personens religiösa 

kontext, än de mer grundläggande och värdsliga koncepten baserat på magkänsla. Således är 

det samexistensen av dessa multipla nivåer av teologiska synsätt eller relationer, som Barrett 

benämner som fenomenet teologisk korrekthet. 

Det beskrivs alltså finnas en skillnad i människans formulerade, eftertänksamma och uttalade 

sätt att prata om tro, och den uppfattning som uttalas i det spontana och oreflekterade. En och 

samma person kan beroende på situation exempelvis beskriva Gud på olika sätt, Gud kan vara 

närvarande överallt i den reflekterade uppfattningen - men på samma gång beskrivas som att 

inte kunna vara på två platser samtidigt, sprungen ur en mer spontan och impulsiv 

beskrivning. I experimentella studier gjord av Barrett m fl. fick testpersoner med olika 

trosuppfattningar i uppgift att återberätta historier om Gudsbilder. Så som testpersonerna 

missminde sig när de återberättade historien tolkades som ett argument för det Gudsbegrepp 

som personen hade. I korthet handlade en av historierna om en pojke som simmade ensam i 

en stenig och strid flod. Pojkens ben fastnade mellan två stenar och kunde inte komma loss, så 

pojken försökte kämpa sig loss men trodde han skulle dö och började be till Gud. Trots att 

Gud svarade på en annan bön från en annan del av världen, så tog det inte länge innan Gud 

svarade genom att putta bort stenarna så pojken kunde befria sitt ben och simma i land. 

 
42 Ibid. 326. 
43 Ibid. 327. 
44 Ibid. 331.  
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Resultaten från denna spontant återberättande uppgift tydde på att, i bearbetande av historier, 

så är människor mer benägna att använda ett Gudskoncept som innehar få abstrakta 

”Gudsliknande” egenskaper, utan snarare bilder av en Gud med begränsat fokus, icke-

allvetande och tids- och rymdmässigt begränsad. När samma testpersoner senare ombads 

reflektera över sin Gudsbild utifrån ett frågeformulär så föll de tillbaka på bilden av en 

abstrakt, allvetande och allseende Gud med obegränsad perception. Att modifiera de kognitiva 

kraven i en testsituation påverkade således testpersonernas Gudsbilder. Barret menar att 

ungefär som hur vetenskaplig kunskap ofta förminskas eller överges i vardaglig 

problemlösning, så förenklas teologiska begrepp för att situationens bearbetningseffektivitet 

kräver det45. Kognitionsforskningen visar bland annat på detta sätt att människan innehar 

olika trosuppfattningar, ett intuitivt, snabbt, uttryckt med magkänslan, samt ett reflekterat och 

övervägt. Vi har således kognitivt tillgång till att bearbeta våra intryck och reflektioner på fler 

olika nivåer även när det gäller religiösa föreställningar46. 

 

Barrett anser att båda dessa nivåer är viktiga för att få insikt i helheten kring en individs eller 

grupps trosupplevelser47.  Det är också viktigt menar han att distinktionen mellan basala och 

reflekterade teologiska begrepp inte är synonymt med bra och dåliga. Båda versionerna av 

samma koncept är något som säkerligen används av alla medlemmar i en religiös kommunitet 

beroende på kognitiva krav eller kontext48. Men, det kan diskuteras om de ursprungliga 

drivkrafterna, den intuitiva gudsrelationen, inte alltid är gångbara eller är riktigt ”ok”, och 

tanken att jämföra den teologiska korrektheten med den politiska korrektenheten blir 

intressant. Är det så att den troende människan innehar vissa trosuppfattningar som uttrycks 

offentligt, och andra som han håller för sig själv?  Har människan teologiskt ”korrekta” 

åsikter på samma sätt som hon bär på politiskt ”korrekta” uppfattningar? Säger han en sak 

men menar något annat? Förekommer undermedvetna begrepp och gudsuppfattningar som 

ligger latent, och som inte visar sig förrän hon resonerar om konkreta problem och i specifika 

kontexter? Kan det till hans egen överraskning visa sig att han tycker på flera olika sätt som 

visar sig i vissa beteenden och sammanhang? 

 

 
45 Ibid. 328–329. 
46 Knutsson Bråkenhielm, ”Religion – evolutionens missfoster eller kärleksbarn”,64. 
47 Barrett, ”Theological Correctness”, 333. 
48 Ibid. 326. 
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En teologisk korrekthet kan i relation till den politiska korrektheten kanske aldrig bli lika 

brännande då en politisk korrekthet lätt kan hamna i diskussioner om ”riktiga och felaktiga” 

värderingar som i det svenska sekulära sammanhanget inte kan appliceras med samma lätthet 

på religion. I definitionen av politisk korrekthet handlar det lika mycket om att beskriva ett 

retorisk förfarande som att utreda ett begrepp, och politisk korrekthet är i högsta grad ett 

samtidsfenomen. Somliga tolkar ett politiskt ”korrekt” språkbruk som kontrollerande och 

censurerande, medan andra menar att avsaknaden av denna korrekthet leder till yttranden som 

nedvärderar och förminskar. Att använda begreppet ”PK” blir att ta avstånd från vad uttrycket 

i fråga berör49. Diskussioner kring politisk korrekthet handlar ofta om politisk och moralisk 

anständighet, och därifrån till teologiska spörsmål känns steget långt, så att resonera på detta 

sätt kring teologiska begrepp görs inte enkelt. Men att använda begreppet för att sätta fingret 

på en persons inneboende intuitiva upplevelser inför något, samt det som kommer till uttryck 

efter reflektion och i det öppna, gör mig nyfiken på att applicera detta även på teologiska 

angelägenheter. 

  

Gällande bönen blir detta tankeexperiment kittlande. Teologisk korrekthet kan här komma att 

handla om inövade saker vi har lärt oss att vi ska säga om bön eller i bön, men att vi 

”glömmer bort oss” i vår bönepraxis. Praktiken kring kristnas sätt att utöva bön kan självklart 

skifta, både i utförande och behov. Historiskt har människan bett genom att använda sin kropp 

och använt gester såsom att knäböja, stå på tå, prostration eller vända sig mot en bild eller en 

plats, på samma sätt som kroppsdelar där händer, armar, huvudet, rösten med mera använts50.  

Oavsett hur vi befinner oss i bönen så sker ett skifte i uppmärksamhet, och den bedjande 

ändrar fokus från sitt eget till ett större emotionellt register och ett annat ”state of mind”. 

Genom bönen så placerar personen det vardagliga livet i ett bredare perspektiv, och ramar in 

det ordinära med det extraordinära och kan på så vis modifiera verkligheten51. Vi ber när vi 

känner ett behov eller när vi har skapat en rutin, men gemensamt för allt detta är att vi sätter 

vårt inre i relation till något större.  

 

I detta menar jag att det kan uppstå en diskrepans mellan våra kognitiva representationsnivåer; 

mellan den teologiska, teoretiska nivån och den praktiska, intuitiva nivån, där våra intuitiva 

 
49 Stefan Jonsson, ”PK, eller konsten att dominera utan att argumentera: Essäer om PK,” Forum för Levande 
historia, Stockholm, 2011, http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:459156/FULLTEXT01.pdf , 3–4. 
50 Guiseppe Giordan, ”Towards a Sociology of Prayer” I Religion, Spirituality and Everyday practice. red 
Guiseppe Giordan och William H. Swatos (Dortrecht: Springer, 2011), 79. 
51 Morello, ”Nobody Prays alone”, 266. 
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nivåer kan hamna närmre till hands i bönens inåtvändhet. Vissa föreställningar ligger latenta, 

och finns som en del av vårt undermedvetna, men kommer inte alltid till ytan. Här blir det 

intressant att reflektera över vad vi hamnar i när vi kommer till bön.  Ber vi för att möta oss 

själva i Gud, eller ber vi kanske egentligen för att faktiskt få något konkret bönesvar? Och 

skulle vi erkänna detta om vi fick frågan? Parallellen blir inte långt från en teologisk 

korrekthet till en process liknande den politiska korrektheten. Intuitiva tankeprocesser leder 

ofta till mer teologiskt ”inkorrekta” trosföreställningar medan en ”korrekt” bild av bön kräver 

mer tankeprocess. Hur ser spänningen ut mellan dessa två extremer? Det är intressant att fråga 

sig hur diskrepansen blir mellan bönen från en teologiskt ”korrekt” utgångspunkt ”och en med 

inte alldeles ädla syften. Här blir också relevant att råga sig vad som menas med ”PK” i ett 

bönehänseende. Gäller det isåfall svårigheterna att be, eller att inte ha svårigheter? I en 

”riktig” kontext om politisk korrekthet blir ju ofta den som är inkluderande och med kanske 

en mer naiv öppenhet mot problemen, den som anklagas för att vara PK. Frågan blir om detta 

kan översättas till bön i att det blir den som naivt tror att bönen är lätt att åstadkomma och 

som kanske ”trivialiserar” bönens utmaningar, som är den som är PK i det här sammanhanget. 

Det är inte otänkbart att det finns andra aspekter av bön som appliceras enklare i denna 

jämförelse. 

 

Den här rekonstruktiva tolkningen är min egen analys. Barrett själv uttrycker inte explicit 

detta, men jag kan tolka in det i förlängningen av Barretts resonemang och jag tycker det är 

intressant att belysa denna parallell i det teologiska sammanhanget gällande bön. Teologisk 

korrekthet kan bli en tolkningsnyckel för att vi har en officiell version av tro och bön och en 

praktisk version.  

 

3. 2 Bönens idé enligt D Z Phillips 

Religionsfilosofen DZ Phillips mål är att klargöra vad människan gör när hon pratar om 

Gud52. Även om mottagaren är frånvarande i bönen så kan inte böneakten bara reduceras till 

att ”prata med sig själv”.53 Hur personlig en bön än må vara, så är den beroende av ett större 

sammanhang av religiös tro och praxis. Vad som gör en personlig bön en bön till Gud, menar 

Phillips inte har något att göra personens religiösa insikter, men däremot kopplingen mellan 

 
52 D Z Phillips, The concept of Prayer, 2a uppl. (London: Routledge & Kegan Paul, 1965), 26. 
53 Phillips, The concept of prayer, 31–32. 
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bönen och bönens religiösa sedvänja. Att förstå bön blir således en fråga om vad som menas 

med att prata med Gud, inte att försöka etablera om det verkligen sker en kontakt54.  

 

Men hur skiljer det sig att prata med Gud och att prata med en människa? Phillips syn är att 

Guden som tillbes sägs vara en person, men följer det då att vi tilltalar Gud såsom vi tilltalar 

en annan person55?  Via språket så relaterar vi till och speglar de vi pratar med, och två 

människor delar liknande erfarenheter av språk. Ilskan, till exempel, är en delad erfarenhet för 

människan, och att känna igen ilska hos någon annan är att känna igen den hos sig själv. Men 

att applicera ett mänskligt koncept av ilska på Guds vrede vore ytterst olämpligt56. Om dock 

ilskan som relateras till är Guds, kan vi förstå ilskan genom en delad religiös erfarenhet. Så, 

Gud och människa delar inte samma språkliga förutsättningar57. Enligt Phillips så möjliggörs 

inte Guds förmåga att gå in i mänskliga relationer av Guds möjligheter att delta i ett 

gemensamt språk, utan av den troendes förmåga att bli del av det gemensamma religiösa 

yttrycksmedlet58.   

 

Om Gud är allvetande, vad behöver jag bekänna om Gud redan vet allt? Och om vi inte 

behöver få Gud att förstå, betyder det att hela tanken på att prata med Gud är meningslös59 ? 

Phillips diskuterar att trots att Gud inte får reda på något nytt när vi bekänner i vår bön, så 

kommer personen som ber lära sig något nytt om sig själv, eftersom bönen inte förändrar Gud 

men förändrar den som ber60. Men blir då Gud redundant i bönen? Nej, bön är inte 

meningslös bara för att den är informativ åt ena hållet. Gud får inte reda på något nytt, men i 

tilltalet så får personen som bekänner reda på något om sin själs tillstånd, menar författaren61. 

Men vad för slags kunskap kommer man fram till genom att bekänna och ta emot gudomlig 

förlåtelse? Phillips föreslår här att i en bekännande bön så är bekännelsen av sin egen 

otillräcklighet central för självförståelsen som kommer ur bönehandlingen62. I bönen är den 

troende intresserad av vad hen kommer att utvecklas till som person, och i kontemplationen 

vilar den troende i att ”det här är den jag är, jag accepterar det, och detta liv har getts mig som 

 
54 Ibid. 40. 
55 Ibid. 43. 
56 Ibid. 44–46. 
57 Ibid. 48–49. 
58 Ibid. 51. 
59 Ibid. 54–55. 
60 Ibid. 56. 
61 Ibid. 59. 
62 Ibid. 62. 
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en gåva med både det goda och det onda”63. Så alltså är allting beroende av tilliten till Gud, 

medger den troende. Vad vi tänker om religiös tillit bestämmer vad vi tror om bön. Och 

gällande tackbönen menar Phillips att detta blir högaktuellt, då en tillit till Gud är en tillit till 

Guds design64.  När den troende tackar Gud så tackar hen för hela Guds skapelse. Enligt 

Phillips verkar det hos fromma troende inte finnas någon fråga om att skuldbelägga Gud, utan 

enbart att tacka honom65. Tackbönens karaktäristika återfinns således i acceptansen, vilket 

ligger i nära relation med att se sitt liv som en uppoffring till Gud. Möjligheten att tacka Gud 

för Guds godhet är då inte beroende av vad som händer i individens liv 66. Förståelsen av bön 

ligger i att förstå den troendes hängivenhet till Gud, och den är inte logisk eller kausal men 

full av religiös förtröstan67. 

 

Gällande förböner, eller framställande bön, diskuterar Phillips hur bönens verkan ska 

betraktas. Framställande bön formuleras som en bön om något; hjälp, förtröstan, närvaro, 

styrka, hopp men kanske också om en säker hemfärd, en önskad graviditet eller till och med 

en mercedes. Troende förtröstar på att bön gör skillnad, men hur skiljer sig detta från 

exempelvis en besvärjelse? Är bönens verkan som verkan av en förtrollning, en form av 

vidskepelse68? Vad för slags skillnad gör bönen, och har den samma verkan som en effektiv 

besvärjelse har? Phillips resonerar att bönens betydelse beror på vilken skillnad den gör för 

den person som framlägger den. Bönen som en isolerad handling, som inte har någon relation 

till den bönande personens liv innan bönen yttrades, kan inte illustrera vad bön är.  

 Phillips generella tes är att ju svagare relationen mellan bönen och den bönande personens liv 

är, desto mer blir det en handling av vidskepelse 69. I uppriktig bön så är det den bedjandes 

hängivenhet till Gud som är relevant, men i vissa böner finns en förväntan om att gudomlig 

intervention är förutsatt. Här vill Phillips problematisera70. I en utsatt situation uppkommer 

frågan om man inte ”bad tillräckligt mycket”, och frågan förutsätter att en ytterligare ökad 

böneverksamhet hade gjort verkan. ”Bara en bön till och det som hände hade inte hänt”. 

Phillips anser att en sådan syn på bön blir snarlik en vidskeplighet. Att inte be tillräckligt 

mycket blir som att säga att trollformeln inte är tillräckligt stark.71  Det är en skillnad i vad 

 
63 Ibid. 67. 
64 Ibid. 87. 
65 Ibid. 96–97. 
66 Ibid. 102. 
67 Ibid. 109–110. 
68 Ibid. 112. 
69 Ibid. 115. 
70 Ibid. 116–117. 
71 Ibid. 118. 
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som formuleras i en bön med utgångspunkt i relationen till Gud, och en där den relationen är 

frånvarande. Det Phillips vill säga om förböner påminner om det han vill förmedla gällande 

tackböner och bekännelseböner; när troende människor ber om något, så är det inte så mycket 

för att be Gud göra så att det händer, utan att förmedla styrkan i sina önskemål och sin 

längtan. Gud godhet är lokaliserad i hjälpen som kommer ur bönen, i det som bönen hjälper 

en att erkänna 72. Förväntningarna på bönens utkomst är det som avgör om den blir en 

besvärjelse eller en bön av hängivenhet73.  

 

I summa kan DZ Phillips syn på bön sägas vara den totala hängivenheten till Gud. De troende 

lägger sina liv i Guds händer, och möter på detta sätt sig själv i sin bön. Tackbön och 

bekännelsebön har här samma utgångspunkt; acceptansen inför Guds design och att 

människans roll i den är beroende av Gud. Enligt Phillips är ett autentisk bön mötet med sig 

själv i speglingen av den tilliten. Gällande förbönen eller framställande bön är egentligen 

Phillips syn densamma; även om förbönen är att be om något eller för någon, så är den 

troendes relation till Gud det som är av betydelse. Den troende förväntar sig enligt Phillips 

ingen utkomst av sin bön utan vilar i acceptansen, vilket skiljer förbönen från besvärjelsen. 

I och med att Phillips bok ändå kan upplevas vara djupt religiös föreligger en spänning i att 

han från början menar skriva en bok om religion från ett filosofiskt perspektiv74 . I 

föreliggande kontext så blir det enligt mig i den alldeles för okomplicerade synen på tron och 

troende som avslöjar hans sanna utgångspunkt, ett religiöst ”utifrånperspektiv”. Då Phillips 

väjer för de frågor som handlar om att vara troende i tvivel, ilska eller sorg, så blir hans syn 

om bönen möjlig att ifrågasätta och spännande att analysera i relation till teologernas mer 

praktiska och konfessionella utsagor om bön.  

 

3.3 Analysfrågor 

Det blir här aktuellt att formulera frågor som kan klargöra hur jag kommer analysera mitt 

material. Teoridelen i min uppsats har gett förutsättningar att bearbeta materialtexternas 

praktiska syn på bön för att komma närmare att besvara min frågeställning. Det jag är ute efter 

är att belysa hur teologerna i mitt material förhåller sig till Phillips tankar om bön som i den 

här uppsatsen tillhandahåller från ett filosofiskt ”utifrånperspektiv”, hur de förhåller sig till 

Barrets teori om teologisk korrekthet samt mina egna tankar om parallellen mellan politiskt 

 
72 Ibid. 120–121. 
73 Ibid. 127. 
74 Ibid. 158. 
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korrekthet och teologisk dito.  Mina formuleringar om perspektiv ”inifrån” eller utifrån, har 

att göra med mitt material där teologernas resonemang är det som i denna kontext behandlas 

som ett inifrånperspektiv.  

 

Analysfrågorna som jag ställer till respektive textmaterial är: 

Vad är bön enligt respektive författare? 

Vad är bönens utgångspunkt, och finns det ett paradigmatisk, mest korrekt och klassiskt, sätt 

att be, och vad består det i?  

Hur förhåller teologerna i materialet till teorin om teologisk korrekthet, samt dess parallell 

den politiska korrektheten? 

Hur förhåller de sig till Phillips tolkning av bönen? 

 

 

4. Analys 

4.1 Sarah Coakley 

Sarah Coakley lägger sig platt inför bönen, och erkänner att ”kravet” på att be gör att hon 

känner sig som en dålig människa som konstant misslyckas. Första delen av hennes böneskola 

heter mycket riktigt ”den omöjliga kristna bönen”. I denna diskuterar hon dels Paulus 

påstående i Romarbrevet om att vi människor inte vet hur vår bön egentligen bör vara, samt 

Jesus okomplicerade relation till densamma genom Herrens bön, och ställer dessa två utsagor 

mot varandra75. Hon pekar på att Paulus mycket riktigt säger att det är omöjligt att be, och 

medger att det blir en lättnad för folk såsom hon som har svårt för det, då hon känner sig 

splittrad och lätt ger upp sina böneambitioner. Hon menar också att det inte går att träna upp 

sin förmåga att be, som till exempel så som man lär sig att göra en omelett, och anser att ju 

mer man ägnar sig åt bön desto mindre kan man styra den. Bönen kör fast och hon känner sig 

oförmögen, och konstaterar att det är såsom Paulus säger; omöjligt76.   

I en analys öppnar sig Coakley här för det svåra i att vara en kristen såsom hon upplever att 

det förväntas av henne; att komma till bönen på ett självklart och enkelt sätt. Utifrån 

fenomenet teologisk korrekthet blir Coakleys upplevelser intressanta. Hon medger att en 

 
75 Sarah Coakley, ”Den omöjliga kristna bönen”, Pilgrim 26, nr 2 (2019), 20. 
76 Coakley, ”Den omöjliga kristna bönen”, 21. 
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ambition finns hos henne att vara en person som ber, men känner sig tillkortakommen när hon 

ämnar göra så och som i utmaningen att under reflektion samla sig inför bön faller offer för 

den mänskliga svaghetens koncentrationssvårigheter, prestation och tristess. Så i det 

hänseendet leder hennes reflektioner inte till någon enligt Barrett ”korrekt” teologisk insikt, 

utan utmanar henne snarare till mer komplicerande tankemönster. Phillips idéer om bön och 

den hängivenhet som är det självklara sättet att be genuint, är långt ifrån självklara för 

Coakley att ta till sig även om det anas i texten att det är dit hon vill komma.  

Förbönen ställs i Coakley böneskola som en kontrast mot den vardagliga bönen, då hon 

upplever att hon har enklare att fokusera i ett akut läge i en förbön för exempelvis en älskad 

som ligger inför döden77. Här blir trosupplevelsen intuitiva funktion såsom den diskuteras 

enligt teologisk korrekthet tydlig; i det akuta och pressade läget är bönen rättfram och kopplad 

till magkänslan som en kontrast till det mer reflekterande tillståndet där bönen och 

människans relation till den kompliceras. I det hänseendet är det förbönens intuitiva situation 

som blir mer fruktbar för Coakley än det reflekterade, eftersom det i det pressade läget 

enklare för Coakley att komma till bön.  

Vidare i texten ställs Paulus omöjliga bönesituation i kontrast till Jesus konkreta böneämnen i 

Herrens bön. Coakley ställer sig frågan om de två motsäger varandra, men menar att det i 

relationen mellan dessa två uttalanden om bön leder läsaren till kärnan av bönens problem och 

djup. Paulus beskriver i sin text om hur Anden griper in i när människan är smärtsamt 

otillräcklig, och skapar rum för bönen. Coakley beskriver att det som känns 

osammanhängande, omformulerat och hopplöst, kanske är just andens suck i oss, där ”anden 

vädjar för oss i ett rop utan ord”78. Vi ber till Anden om att få be, vädjar om att få vädja 79. 

Jesus böneinstruktion menar Coakley är den andra sidan av samma mynt, där Jesus 

uppmaning att be ”Fader, låt ditt namn bli helgat” är att lämna över vår vilja och vår längtan 

till vårt ursprung; vår Fader. Coakley menar här att det är det som är bön, att vi måste vädja 

om att vädja, och i den överlåtelsen justeras vi i riktning mot Gud. Bönen blir möjlig, men 

inte med mänskliga mått eftersom det är Guds eget verk80.  

I dessa tankar blir Coakley närmre Phillips tankar om hängivenhet som en förutsättning för 

bönen. Det som dock skiljer dem åt är ansträngningen, insatsen. För Phillips framställs det för 

 
77 Ibid. 21. 
78 Bibel 2000, Rom 8:26 
79 Coakley, ”Den omöjliga kristna bönen”, 21. 
80 Ibid. 22. 
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den troende som trivialt och självklart att hänge sig till Gud för få gensvar i sina böner, medan 

det för Coakley är tydligt att det innebär en utmaning. Bönen kommer inte enkelt, utan hon får 

med möda sätta sin lit till andens verk. I den tolkningen blir det även här intressant att 

begrunda den teologiska korrektheten, och om det finns flera dimensioner till denna 

korrekthet. I Barrets teori är den mest korrekt den version av trosupplevelsen som kommer ur 

en reflekterad ställning, en påverkad kyrkligt teoretiskt predikad erfarenhet (mer eller mindre 

medvetet). Men på det sätt som Coakley beskriver bönens autenticitet, där hon ifrågasätter 

bönens självklara tillblivelse, så är det gällande att ifrågasätta den reflekterade korrektheten 

och vidga begreppet. 

Coakley letar efter ett genuint och paradigmatiskt sätt att be, men där hon i sin mänsklighet 

faller kort tar anden över. Tycker Coakley att detta är ett tillfredställande sätt att be, eller 

önskar hon mer? Önskar hon vara en person som ber på ett annat sätt, en person med lätthet 

ställer sig tillförfogande för bönens verkan? Det verkar som det med tanke på de värdeuttryck 

hon använder i beskrivningen av sitt eget böneliv, där ord som ”hopplöst”81, ”stå ut”82, 

”oförmåga” och ”uthärda”83 används för att tydliggöra den kamp hon menar att bönen är. Men 

Coakley påstår också att vår känsla av oförmåga i bönen inte är ett tecken på misslyckande. 

Det är snarare det främsta kännetecknet på att bönen är autentisk, eftersom vår misslyckade 

känsla är den djupa sprickan av sårbarhet där Anden får plats. Hon menar att det är i den 

upplevelsen som är inledningen och utgångspunkten för all kristen bön84. Bönen formuleras 

här som nästan är omöjlig och outhärdlig för oss, men trots att det är en kamp för henne att be 

så förutsätts bönen, och författaren behandlar bönens vara som en icke-fråga. Hon ber för att 

Gud upprätthåller hennes existens i varje ögonblick85. Det impliceras att det är självklart att vi 

ska be, trots att den handlingen sätter fingret på våra otillräckligheter. Coakley menar att 

hennes försök att kommunicera med Gud är olik andra relationer, och hon uppger att hon 

måste ge utrymme för Guds godhet att ändra i hennes planer och att stå ut med tystnaden och 

tomhetskänslorna. Det är den insikten som behövs för att Anden ska kunna skapa plats att 

ropa, för att bönen ska kunna ske86.  

Det är i detta vi hittar Coakleys paradigmatiska sätt att se på bönen. I en jämförelse med 

Phillips ger Coakley en vidare syn i vad som menas med att vara hängiven Gud i sin 

 
81 Ibid. 21. 
82 Ibid. 22. 
83 Sarah Coakley,” Låt ditt rike komma”, Pilgrim 26, nr 3 (2019): 34.  
84 Ibid. 34 
85 Coakley, ”Den omöjliga kristna bönen”, 21. 
86 Ibid. 22. 
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böneambition. Phillips ser det som att bönen kommer genom den egna önskan att vända sig 

till Gud och möta sig själv. I tilliten till detta behövs ingen strävan, bara acceptansen att ens 

liv ligger i Guds händer. Coakley pratar också om en acceptans, men den ligger i bönens 

självklarhet. Bönen är en mödosam strävan, men bönen är trots detta en förutsättning, en 

livsnerv och varats utgångspunkt. När Phillips pratar om hängivenhet pratar Coakley om att 

härda ut och här skiljer sig de båda författarna åt i sina tolkningarna, men har på samma gång 

en liknande utgångspunkt. Bönen blir att be om Guds regim över ens eget liv, och att låta hans 

rike komma, hans vilja ske innebär att ställa sitt hjärta och sin själ i linje med det Gud avser 

med ens liv, precis så som Phillips menar. Men, menar Coakley, trots att vi vet att det är detta 

vi ska be om så gör den insikten inte saken lättare. I hennes tolkning lär Jesus oss att trots den 

förödmjukelse vi hamnar i när vi försöker be, så är redan Guds rike ibland oss och inom oss. 

Som författaren uttrycker det, vi måste lära oss att acceptera att under bönens slaggprodukter, 

våra hopplösa koncentrationssvårigheter, finns riket där och väntar. Bönen bli på det sättet 

mycket enkel, vi behöver bara ge vårt medgivande. Men att låta ”din vilja ske” har ett pris. En 

dag kommer vi vara där Jesus var, inför döden och ångesten, och vi hittar inget hjältemod 

eller lättvindig eftergift till den gudomliga viljan, utan en riktig mänsklig vånda87. Våra 

mänskliga brister blir mänskligare i speglingen av Gudsmänniskan Jesus. Coakley ser det som 

att om Anden på riktigt bringar oss i Jesu bön, så kommer sökandet efter hans rike och tilliten 

till att låta hans vilja ske innebära för oss samma som det var för Jesus; det är en svettig kamp, 

och ett desperat behov av andra att be med oss. Och när detta händer menar Coakley att det 

inte är något fel med oss, det driver oss snarare närmre gemenskapen med Jesus88.  

Coakley visar båda dimensionerna i den teologisk korrekta skalan, och skäms inte för att 

medge att hon misslyckas.  I Coakleys bönesyn verkar diskrepansen ligga mot en teologisk 

korrekthet i relation till en politisk dito i att hon inte skäms över sitt sin belägenhet. Kanske 

blir hon, med termer inom den politiska korrektheten, inte alls PK när hon pratar om bön för 

att hon tar upp till ytan det som inte talas om så ofta, utan snarare den som skapar den dåliga 

stämningen? Den som lyfter det som ingen vill prata om? Det här tyder på att det inom 

begreppet teologisk korrekthet finns flera dimensioner av vad det är som kan räknas som 

korrekt gällande bön utifrån jämförelsen med politik korrekthet. Denna fråga kommer jag att 

komma tillbaka till.  

 
87 Coakley, ”Låt ditt rike komma”, 35. 
88 Ibid. 36. 
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4.2 Margareta Melin 

Margareta Melin är lugnare inför sin bön. I son bok ”Vara i bön utan att be om något” 

diskuterar hon både bönens praktik, men ger också förslag på nya böner och en ny liturgi. 

Precis som Coakley menar Melin att det inte är konstigare att be än att andas. Vi kommer till 

bön via anden, genomandas av Guds närvaro, och i relationen mellan Skaparen och det 

skapade finns inga avstånd89. Hon ser också bönen som en ickefråga, men ser regelbundenhet 

och disciplin som ett förslag på lösning för att komma förbi bönens hinder även om hon ändå 

är öppen för ”den välbekanta och omskrivna olusten och tristessen”90. Visserligen har den 

kristna undervisningen om goda bönevanor och rutinmässiga ordningar varit ett svar för 

henne i sin vilja till Gud, och genom bönens gemenskap och fasta form menar hon sig ha 

”hankat” sig fram till en tryggare bönesituation fri från press. Melin menar dock att bönen i 

första hand måste vara en hemkomst och vila, och att schemalägga den, likt andra uppgifter i 

livet, är inte ett alternativ. Bönen kommer till henne, en ordlös bön och närvaro i meditation, 

en medveten närvaro i Guds närvaro91.  

Jag tycker mig hos Melin läsa in mindre av den krampaktiga ansträngningen inför bönen som 

går att finna hos Coakley. Melin skriver väldigt kortfattat om bönens utmaningar, och hennes 

resonemang liknar Phillips även om han i sitt resonemang väjer helt för det som kan vara 

svårt inom bönen. Phillips redogör för hur en kristen människa kommer till bönen genom sin 

hängivenhet till Gud och vad hen kan möta i den, men diskuterar aldrig utmaningen i den 

överlåtelsen. Melin nämner i korta ordalag att det faktiskt förekommer olust och tristess, men 

att en form av disciplin är det som krävs för att komma runt den realiteten. Kortfattat skriver 

hon om sin kamp, men diskussionen mynnar snabbt ut i att hon nu är trygg i sitt böneliv. 

Även om hon fått kämpa med bönen för att komma där hon är idag, så menar Melin att det 

blir bön bara man påminner sig om sin samhörighet med Gud. Här ser jag en paradigmatisk 

syn på bön från Melins sida; bönen som en möjlighet, inte som ett krav eller tyngd. En 

paradigmatisk bön för Melin är helt enkelt närvaron i Gudsupplevelse och en disciplin för nå 

en trygghet i sitt böneliv.  

Tydligt har Melin och Coakley två olika tillvägagångsätt att komma till bön. Melin inväntar 

Gud och menar att bönen kommer till henne, hon behöver inte göra sig redo för den eller söka 

upp den. Coakley i sin tur beskriver det som att hon kämpar och känner sig hopplöst 

 
89 Margareta Melin, Vara i bön utan att be om något, 2 uppl (Örebro: Libris, 2017), 11. 
90 Melin, Vara i bön utan att be om något, 32. 
91 Ibid. 31–32. 
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otillräcklig när hon ställs inför bönen. Frågan ställs om detta blir Coakleys viljemässiga 

utgångspunkt i bönen, och om koncentrationssvårigheterna lika mycket är bönens initialläge 

för Coakley som Melins medvetna upplevelse av Gud. Medan Melin diskuterar 

böneuppleveslen som en icke-fråga i Gudsupplevelsens bemärkelse, tampas Coakley med hur 

människan ska komma åt den upplevelsen. Varur springer bönen ur dessa två teologer och hur 

går de bönen till mötes? Melin menar att hon nu kommit fram till en trygg utgångspunkt för 

sin bön genom år av sökande och kamp, och att hon nu njuter av den och kan vila i den. 

Hennes reflektiva och meditativa inställning till bön är det som leder till en vilsam bön. När 

det gäller Coakley; är det speglingen av Jesus kamp i hennes kamp inför bönen det som ger 

hennes böneliv mening och mål, då hennes reflektioner enbart leder till 

koncentrationssvårigheter? Man kan reflektera över om deras källa till bön blir lika teologiskt 

korrekt enligt Barrets bemärkelse, trots att de har sprungit ur så olika förutsättningar och där 

en reflekterande inställning till bönen leder till så olika upplevelser.  

Precis som Phillips så beskriver Melin hängivenheten och överlåtelsen som en förutsättning 

för bönen. Att överlämna sig åt Fadern och be att ”må din vilja ske med mig” är för henne 

tacksamhet och förbehållslöst förtroende, men hon problematiserar också kring hur denna 

hängivenhet kan bli problematisk för de som har en annan Gudsbild än den trygga och 

omslutande Fadern. De troende som kommit ur ett sammanhang där Gud upplevs som sträng 

och straffande inser hon blir som att säga ja till att bli utnyttjad och maktlös 92. Den här 

dimensionen på bön och överlåtelse diskuteras inte på det här sättet varken hos Phillips, 

Coakley eller Barrett, men blir aktuell i diskussionen gällande diskrepansen mellan teologisk 

och politisk korrekthet. Hur blir bönen inför en straffande Gud? Frågor uppstår om denna 

uppfattning ligger latent hos troende människor under vissa omständigheter, eller om detta en 

latent bild hos alla med tanke på hur världen ser ut, men det inte diskuteras. 

Melin problematiserar också bönens språk. Böner som upprepas och som vi själv upprepar 

präglar bilden av Gud och vår egen spegling i den bilden. Hon diskuterar de ”onödiga” 

bönerna, de när man ber över det man redan har. Vi uppmanar Gud att göra saker som vi 

enligt en kristen uppfattning upplever att hen redan gör, exempelvis ”kom och var oss nära 

denna stund”.  Att önska och be om något är att tillkännage en brist eller en saknad, och ber vi 

om det vi redan har, så blir effekten det motsatta. Avståndet till det som man längtar efter 

ökar. Mängden imperativ (Kom! Hjälp! Hör!) som riktas till Gud blir i praktiken en 

 
92 Ibid. 92–93. 
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proklamation om egen fattigdom och oförmåga och leder att permanenta avståndet till Gud, 

menar Melin93. Även här etableras en norm mot både teologiskt korrekthet, samt denna 

korrekthet kontra den politiska. Det Melin säger här är att normen vi ska leva efter i en 

svenskkyrklig kristen bekännelse är att Gud alltid är med oss, hör oss, kommer till oss och är 

oss nära. Det är en förutsättning och en icke-fråga, och Melin är hård i sin bedömning när hon 

på detta sätt pekar på det som sker rituellt och liturgiskt. Rutinmässigt använder kyrkan ett 

språk och en formulering som implicerar att Gud alltså inte är nära, eller kommer till hjälp, 

om man hela tiden måste be om det? Om detta inte förutsätts, trots att tron på en beständig 

Gud är den kristna skolans dogm, blir detta en tydlig indikation på en teologisk inkorrekthet. 

Dogmen och det predikade förutsätter Gud som allestädes närvarande, men i bön och liturgi 

uttrycks det intuitiva och basala; tänk om Gud inte är med oss? ”Det är bäst att vi ber om det 

för säkerhets skull”.  

 

4.3 Wilfrid Stinissen 

Wilfrid Stinissen söker en enkel bön. Han menar i sin bok ”Evigheten mitt i tiden” att vi i 

bönen vänder oss direkt till Gud, och en öppning mot Gud blir en öppning mot evigheten. 

Men snart i texten frågar sig Stinissen om vi verkligen öppnar oss för Gud när vi ber? Han 

formulerar det som att det finns sätt att be där vi inte riktigt lämnar vårt ”fängelse”, eftersom 

det vi ber om bara gör fängelset bekvämare. Då bönen begränsas till att be om pengar och 

framgång så menar Stinissen inte att det finns en chans att vi hamnar i evigheten. Stinissen 

menar att detta blir tydligt i Herrens bön, då vi visserligen ber om bröd för dagen, men detta 

först efter att vi bett om att Guds rike skall komma och hans vilja ske. Våra behov är av 

mindre betydelse än att vi leve i tillit till Guds vilja94. Stinissen formulerar vidare att vill vi 

göra framsteg i bönen så innebär det att man ber om väsentligare saker, och inte hemfaller till 

värdsliga böneämnen95. I Stinissens mening är fängelset våra behov eller begär, vi blir fria 

från dessa i vår tillit till Gud och vi kan inte avancera i vårt böneliv om vi inte frigör oss från 

våra begär. Detta implicerar ett bättre och ett sämre sätt att be och att vara troende. Att 

framställa att det finns sätt att be som fängslar oss och som inte leder till något kan tolkas som 

att olika sätt att be värderas på olika sätt, och ett avstånd skapas. Hur ställer det honom i ljuset 

av en teologisk korrekthet kontra en politisk? I ett teologiskt korrekt hänseende blir Stinissens 

 
93 Ibid. 46–48. 
94 Wilfrid Stinissen, Evigheten i tiden, (Örebro: Libris, 2002), 61. 
95 Ibid. 62. 
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trosföreställning långt åt det teologiskt korrekta på skalan i och med sin reflekterade och 

bibelteologisk förankrade bönesyn, men gällande politisk korrekthet är det frågan om man 

egentligen ”får” antyda att det finns ett rätt och fel sätt att be? Det blir lättare att förstå 

Stinissen om vi minns att för honom är bönen en progression, att vi kan göra framsteg i vår 

bön. Vi kan avancera i vår bön om vi överlåter oss. En begärande bön kan vara 

förutsättningen för att vi ska kunna komma vidare, ett nödvändigt trappsteg mot en större bön 

och man kan inte börja be på en kontemplativ nivå.  

Stinissen menar att bönen blir väldigt lätt och enkel om vi erkänner att vårt enda behov är 

behovet av helig Ande, då vi inte behöver grubbla vad vi ska be om. Djupast sett är Anden 

själv bedjaren. När vi ber om dess närvaro tar Anden allt mer över bönen i oss. Även Stinissen 

har här Paulus citat från Romarbrevet som tolkningsnyckel för vår böneliv, precis såsom 

Coakley, och de båda kommer till samma slutsatser i tolkningen av Paulus. Denna slags bön 

till helig Ande menar Stinissen kan te sig som en begärande bön men är i grunden en 

tacksägelsebön96. Här skiljer sig dock Coakley och Stinissen åt trots att de i sin bön har Anden 

som utgångspunkt. Då Coakley ser att vi behöver komma till Anden och vädja om att få vädja 

(be om att få komma till bön) så menar Stinissen snarare att Andens verkan i oss är ett 

erkännande i tacksamhet över den gåva vi fått i vårt dop. Utgångspunkten för deras bön i 

Anden kommer från olika trosinställningar till bönen som företeelse, men också från olika 

inställningar till människan inför bönen. Stinissen ställer mer krav på människan och tror mer 

om oss och vår förmåga, medan Coakley ser människan vilja och koncentrationsförmåga som 

flyktig och utmanad. Coakleys utgångspunkt i bönen blir nästan motsatt Stinissens.  

 

Bönen som förr var en börda eftersom det fanns så mycket att be om, blir en vila. Det finns 

inget att begära, inget att fråga och inget att klaga över. Inget att ”göra, bara ”att vara”. Bönen 

hålls fri från prestationen, och Stinissen och Melin är närmre varandra i den stillsamt sökande 

närvaron och att bönen kommer till oss i det skedet. Stinissen menar också att när vi ber om 

den heliga Ande att komma, handlar det inte om att Anden hitintills varit borta och nu 

äntligen ska komma, utan att Anden alltmer ska uppfylla vårt sinne. Vi vill bli medvetna om 

dess närvaro, och förstå hur rika vi är97 . På detta sätt kan man tolka det bönespråk och de 

formuleringar som Melin problematiserade, där hon påpekade att en bön om något som redan 

finns skapar avstånd, och det impliceras att det som önskas eller som man ber om faktiskt inte 

 
96 Ibid. 63. 
97 Ibid. 63. 
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är nära egentligen. I Stinissens uppmärksammande av samma sak blir lösningen för honom 

enkel; en bön om att Anden ska komma till oss medvetandegör och påminner oss om vår 

rikedom, men beskriver ingen förlust eller implicerar ingen tidigvarande andlig frånvaro.  

 

Stinissen hämtar mycket av sina tankar om den enkla och den vilsamma icke-presterande 

bönen från den kontemplativa bönen med inspiration av den spanska 1500-tals mystikern 

Johannes av Korset. Bönepraktiserandet består där i att vila i Gud utan begär. Johannes 

beskriver människan som barn där de i sin strävan efter att få gå själva skriker och sparkar i 

sin mors armar. För att en kontemplativ bön ska kunna ske måste människa överlämna sig i 

den famn som bär98, tankar som är väldigt lika den Phillips formulerar om bönens 

förutsättning. Stinissen menar här att i viss mening är all vår bön inriktad på det 

kontemplativa sättet att be, men vill ändå mena att denna bön verkligen inte får uppfattas som 

den enda riktiga. Alla har rätt att vara helt och hållet själv inför Gud; något annat blir lönlöst 

eftersom Gud ser oss som vi är. Så alla sätt att be är korrekt99.  

 

Stinissen fortsätter med att våra böner springer ur våra olika förutsättningar, exempelvis ber 

den som är sjuk om att få bli frisk. Men om sedan denna bön inte bönhörs så som man hoppas 

på kan det gå upp för oss att hälsa inte är det absolut nödvändigaste, Guds plan för oss var en 

annan. Många saker tycker vi oss behöva, men ”genom att inte alltid tillfredsställa våra 

önskningar så leder Gud in våra tankar på nya banor”100 menar Stinissen. Med tiden låter Gud 

oss få syn på vårt verkliga behov, behovet av Gud. Följer vi Gud troget kommer det 

uppenbaras för oss att detta behov är tillfredsställt sedan länge. På ett sätt blir Phillips syn på 

bönen tydlig i Stinissens resonemang, eftersom hans syn på bön är just det att den troende 

förlitar sig i inte på bönesvar utan att se sin egen roll i Guds plan. I Phillips tes om kristen bön 

möter vi oss själva i att förtydliga våra önskningar inför Gud. Men Stinissens formuleringar 

om bönesvar verkar nästa förutsätta att Gud hör bön såsom Phillips liknar en framställande 

eller begärande bön vid en besvärjelse eller en trolldom. Vi ber till Gud för att få saker att 

hända, bönen blir kausalt kopplat till ett bönesvar från Gud. I en analys av Stinissens text 

impliceras att Gud hör våra böner, men väljer i vissa fall att inte lyssna dom. I den citerade 

formuleringen ovan antyds en sådan syn på bönen, vilket leder tankarna till en intuitiv, 

naivistisk syn som lyser igenom i Stinissen annars högtflygande trosuppfattning, en 

 
98 Ibid. 65. 
99 Ibid. 65 
100 Ibid. 66. 
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trosuppfattning som snarare hör hemma i den andra icke-korrekta delen av skalan för den 

teologiska korrektheten enligt Barretts teori. En latent och icke politisk korrekt syn på bönen 

kom fram i en obevakad del av texten. Trots sitt teologiska ursprung blir frågan här om 

Stinissen gör sig skyldig till en teologiskt icke-korrekt syn, och ”försäger sig” som likt det 

politiskt korrekta sammanhanget. 

 

Stinissen undrar om vi verkligen vågar lyssna på Anden, trots att vi inte tycker oss ha kommit 

så långt i vår tro. Han frågar sig om vi ändå inte är ”högre” än vi tror? Författaren reserverar 

sig för att just ett kontemplativt sätt att be inte är för alla, då somliga är av naturen mer aktiva 

och utåtriktade, och inte kan vara i stillhet i längre perioder. Men, menar Stinissen, med 

vägledning och mod skulle alla kunna upptäcka en enklare bön och en djupare tillfredställelse. 

Enligt Stinissen är det ändå inte enkelt att komma till bönen, då både mod och vägledning kan 

behövas. I en enkel kontemplativ bön menar Stinissen att vi att kan ta Andens bön på allvar, 

och den är mycket djupare och seriösare än en bön vi själv kan ”fabricera”. Ur detta läser jag 

ut Stinissens syn på den mest genuina och paradigmatiska bönen. Med en övertygelse och 

överlåtelse i Guds plan för oss, finns egentligen inget att be om menar Stinissen, eftersom allt 

redan är oss givet. En sådan bön är både tillbedjan, tacksamhet och lovprisning. Tillbedjan för 

att vi låter Gud vara Gud och låta hen bestämma, tacksamhet för att vi på förhand gillar och 

godkänner Guds handlingar och tar emot honom och lovprisning då vi inte kan ge Gud en 

större hyllning än att reservationslöst lite på honom101. Bönen behöver inte utföras, utan 

tillåtas.  

 

För att komma dit behöver vi söka upp yttre och inre tystnad, för att kunna förnimma Andens 

ord. Vidare diskuterar Stinissen människans invändningar till att livet är för stressigt för att 

kunna hänge sig åt bön, och att vi bombarderas med för många intryck för att kunna nå en inre 

stillhet som är förutsättningen för en kontemplativ bön. Författaren tycker dessa utgör en 

farlig fälla, då man skyller på yttre förutsättningar för att inte behöva ta itu med sig själv och 

ger ett bekvämt alibi för att slippa ta ansvar för sitt eget liv102. Här förenas Melin och 

Stinissens syn på bönens utgångspunkt, medan Stinissens och Coakleys krockar avsevärt. Alla 

tre ser till Anden som en förutsättning för bönen, men medan Stinissen ser det som att Andens 

behöver tystnaden och stillheten för att verka menar Coakley att koncentrationssvårigheterna, 

kanske just det som Stinissen menar som ett bekvämt alibi, utgör sprickan som ger Anden 

 
101 Ibid. 66–67 
102 Ibid. 68–69 
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kraft att verka. Återigen ser vi hur olika Stinissen och Coakley är i sina utgångspunkter, här 

också gällande bönens verkanskraft. De förenas i Anden, men skiljs åt i hur bönen verkar 

genom Anden, hur människan möter Anden och hur Anden kommer till oss.  

 

För att nå till den enkla bönen i stillhet ger Stinissen praktiska förslag på övningar. I en 

Avspänningens och Andningens bön börjar författaren med att poängtera att många inte är 

medvetna om sina spänningar, och drar paralleller till vårt syndamedvetande och vår egoism. 

Många människor anar inte vidden av sin egoism menar författaren, men då de börjar sitt 

sökande efter Gud gör sig detta uppenbart. De är större än man trodde, precis som med våra 

spänningar. Först när vi arbetar med dem inser vi hur djupt och envist de sitter, och att de är 

en existentiell brist på öppenhet. Här menar Stinissen att om vi kommer tillrätta med våra 

spänningar, så öppnar vi upp oss mot Gud. Fortsatt i sin text ger han praktiska tips om vad vi 

ska säga och hur vi ska andas för att hamna i ett avspänt läge och överlåta oss till Andens 

verkan. På ett växelvis förlåtande och bannande sätt förmedlar Stinissen hur svårt det kan vara 

att be detta sätt, att göra andningen ansträngd och mekanisk upprepning är ”av ondo” men att 

det också är okej103.  

 

Det är inte helt enkelt att följa Stinissen, och han ger en dubbeltydig syn på bönen. Hela 

Stinissens framtoning i sin text är att bönen är en självklarhet, och att det är rättframt och 

tydligt hur man kommer till bön. Han förmedlar i och med sin pondus som välkänd teolog och 

författare att detta med bön har sina givna svar, men vid en textanalys upplever jag att bilden 

är en annan. Den är både enkel att komma till, i och med att Guds närvaro är oss given att vila 

i genom Anden och att vi får komma till bönen precis som vi vill och att alla sätt att be är ok, 

men också svår, eftersom alla inte är lämpade till att kunna vila i det som är oss givet. En 

begärande bön fängslar oss och egentligen är det bara undanflykter som gör att vissa inte 

klarar att sitta stilla. Stinissen ger en lätt nedlåtande och bild på de som inte klarar av 

stillheten som enligt honom krävs för att nå den enkla bönen, och spänningarna i våra muskler 

och leder är i förlängningen förkroppsligad egoism. Om vi tolkar in Stinissens syn på bönen 

som ett föremål för avancemang, där en begärande bön kan utgöra ett trappsteg på vägen till 

en djupare kontemplativ bön, blir hans text dock inte lika mångtydig. 

 

 
103 Ibid. 71 
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Dock åskådliggör Stinissen omedvetet på detta sätt båda ändarna av skalan i teorin om den 

teologiska korrektheten, men också hur den kan gå över i parallellen av politisk korrekthet. 

Speciellt gällande han syn på huruvida vi förväntas få bönesvar så upplevs det nästan som att 

Stinissen ”försäger” sig, och kommer in på Phillips syn på bönen som lik en besvärjelse, när 

bedjaren förväntar sig en kausal effekt av sin bön, snarare än att i hängivenhet vila i Guds 

plan. I den kyrkliga kontext Stinissen rör sig i som katolsk karmelitbroder finns en förväntan 

att detta inte ska inträffa, utan att hans tankar ska vara reflekterade och fast förankrade i en 

teologisk predikad teologisk korrekthet enligt Baretts syn. Diskrepansen blir stor, och desto 

mer spännande.  

 

 

5. Diskussion 

5.1 Korrekthet 

Coakley, Melin och Stinissen har alla olika utgångspunkter för sitt böneliv, och Barretts teori 

går att applicera på deras bönepraxis från olika vinklar. Teologisk korrekthet kan i det här 

sammanhanget syfta på det mer eller mindre krampaktiga sättet att komma till bön, eller det 

som den troende tycker sig ”uppnå” med sin bön. Eller är det upplevelsen av Gud i bönen det 

som enligt Barrets teori blir mest korrekt? Alla teologer har på ett resonerande sätt formulerat 

sitt sätt att komma till bön för ett för dom korrekt sätt, och inget av dessa är på ett klockrent 

sätt kompatibelt med Barretts syn på teologiskt korrekta trosföreställningar. Ståndpunkterna 

blir svåra att jämföra, och frågan ställs om teologisk korrekthet ens är applicerbart på bön. Är 

spektret för bönens upplevelser för stort och nyanserna för många, så den överskådliga 

dimensionen av korrekt och icke-korrekta trosupplevelser såsom Barrett formulerar blir 

otillräcklig och för snäv?  

Vad som inte diskuterats hittills är hur denna uppsats behandlar uttrycket ”korrekt”, både 

korrekthet som ”mest rätt” gällande bön kontra korrekthet som mest åt ena hörnet av skalan i 

Barretts teori. Ovan i in forskningsöversikt väcktes frågan om normativ bön, då slutsatsen 

blev att de verktyg som kulturellt skapas för att upprätthålla en norm inte anses tillräckligt för 

att autenticera bönen, utan det är uppriktigheten och ärligheten som betraktas som mest viktig, 

men kanske inte mest norm104.  Hos Barett görs ingen tydligt uttalad värdering om vad som 

 
104 Winchester och Guhin, ”Praying straight from the heart”, 39 
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anses mest ”rätt” eller ”fel” om trosföreställningar i de diskussioner han har gällande för sin 

teori, och jag tolkar in i hans redogörelse att det inte är något han heller vill diskutera. 

Säkerligen används dock begreppen korrekthet kontra icke-korrekthet lite provocerande för 

att lämna detta resonemang åt läsaren, och mina reflektioner kring hur det går att skapa 

paralleller åt den politiska korrektheten faller inom detta resonemang.  Då en fråga för min 

analys var att bena ut varje teologs mest paradigmatiska och enligt dem ”mest korrekta” sätt 

att komma till bönen kan deras resonemang nu användas både för att se hur de förhåller sig 

gentemot Barrets teologiska korrekthetsskala, men också senare i parallellen till politisk 

korrekthet.  

 

Enligt Coakley är det mest paradigmatiska sättet att be att stå ut med tystnaden och 

tomhetskänslorna som uppstår i en bönesituation, för att Anden ska kunna få skapa plats för 

bönen. Vår negativa känslor inför bönen är inte ett misslyckande, utan snarare en förutsättning 

för att Anden ska få plats. För Coakley är det enklare att komma till bön i en intuitiv förbön 

för döende, men när hon hamnar i mötet med sig och ett reflekterande läge blir bönen en 

kamp. Likväl sker bön. Kanske ligger korrektheten inte i den trosföreställning som kommer ut 

av en mer eller mindre reflekterad inställning, utan vad snarare som är bönens utgångspunkt. 

Vilken är den mest korrekta utgångspunkten för bön; koncentrationssvårigheter, uppgivenhet 

och kamp eller en samlad reflektion? För Coakley verkar kampen vara förutsättningen som 

skapar sprickan för Anden att möjliggöra bönen, och Barretts tes om att mest korrekt 

trosuppfattning kommer ur en reflekterad kontext blir inte lätt att applicera hos henne. 

Coakley spelar med flera olika korrekthetsnormer här. Dels då hennes mest autentiska bön 

kommer ur ett icke-normativt och hos henne negativt värderat tillvägagångssätt, men också 

för att det som är korrekt ur teologiskt korrekt hänseende inte alls blir korrekt för henne. När 

Coakley ska samla sig inför bön och reflekterat vill möta Gud kommer hon bara längre 

därifrån. Den mest korrekta utgångspunkten för Coakley är misslyckandet, inte en reflekterad 

hållning.  

Hos Melin ligger bönens autenticitet i ordlös bön och närvaro i Gud. Bönen kommer till 

henne via Anden och skapar möjligheter utan att skapa krav eller tyngd. Hon medger att det 

funnits en kamp, men med reflektioner kring detta samt disciplin och rutiner har hon skapat 

sig en trygghet i överlåtelsen och hängivenheten som nu är en reflex hos henne. Reflexen, det 

intuitiva hos Melin, är en trosföreställning som är högt teologiskt reflekterad. Melin har på ett 

sätt internaliserat reflektionen, och skapat det som reflekterat växt fram ur hennes mångåriga 
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böneliv till en reflex. Ur tesen om en teologisk korrekthet blir detta förvirrande; hon har 

kommit till dessa insikter med en reflekterad inställning, men med en långvarig övning och 

disciplin ligger detta som en intuitiv reflex hos henne. Barretts resonemang visar sig kunna 

appliceras, men tillbakavisas också eftersom de intuitiva funktionerna hos Melin inte leder till 

en icke-korrekt trosföreställning, utan tvärtom. Magkänslan och det intuitiva hos Melin är det 

som är mest teologiskt korrekt så som trosföreställningar framställs hos Barrett. 

I Stinissens tolkning är en paradigmatisk bön en enkel kontemplativ bön i tystnad och stillhet 

med en överlåtelse i Guds plan för oss. Med denna insikt finns egentligen inget att be om 

menar Stinissen, eftersom allt redan är oss givet. Bönen behöver inte utföras, utan Andens 

kraft i oss enbart tillåtas. Men i sin text är han också tydlig med att det inte är så enkelt för 

alla, och den enligt honom mest genuina bönen inte kan utföras av alla människor utan 

vägledning och mod. Han formulerar också en möjlighet att göra framsteg inom bönen, och 

implicerar att en begärande bön är ett sämre, inte lika framskridet, sätt att be. Detta antyder att 

en paradigmatisk bön enligt honom inte kan uppnås av alla, och dubbelheten i hans 

framställning om bön gör att hans utsago ställer sig på båda sidor i skalan gällande teologisk 

korrekthet; dels teologiskt reflekterade representationer om bönen, men också mer latenta 

åsikter kommer till uttryck om ett exkluderande böneliv och sätt att tro.  

Tydligt går det inte att applicera teorin om teologisk korrekthet på ett enkelt sätt på dessa 

teologers trosföreställningar om bön, och att enbart se en eftertänksamhet och den ostressade 

reflektionen som en väg till en teologiskt korrekt dimension räcker inte. Normen för hur en 

trosföreställningar ska förstås och hur ett trosliv ska utföras är inom den 

kognitionsvetenskapliga religionsvetenskapen konventionell i sin framtoning om religion, 

vilket blir tydligt i Barrets framställning av den teologiska korrektheten. När Barrett 

formulerar begreppen så skapar han en dikotomi och ger bilden av att det enbart finns 

dogmsystem kontra intuitiva strukturer, vilket på ett endimensionellt sätt blir det som är 

vägledande och normativt. Det förenklar bilden av det som troende människor möter i sin 

religiösa vardag och vad som är norm för ett roende liv. Att applicera hans teori på bönens 

praxis såsom jag har gjort synliggör vad som kan tolkas som brister i hans teori om teologisk 

korrekthet.   

Utifrån detta är det relevant att fråga sig om teologernas källa till bön är lika teologiskt 

korrekt trots att de har sprungit ur så olika förutsättningar, och där en reflekterande inställning 

till bönen leder till så olika upplevelser. Frågan blir här vad kontexten spelar för roll i 

formuleringen av trosföreställningar, och om det kan utveckla resonemanget ytterligare.  
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5.2 Kontext 

Barrett menar i sin teori att de religiösa koncepten som kommer till uttryck inom skalan av 

teologisk korrekthet är beroende av de kognitiva krav föreligger i respektive kontext 105. En 

diskussion kring utgångspunkterna för bönen, bönens kontext, tror jag kan ge ett förslag till 

hur Barretts tes kan göras lättare applicerbar på bönen. Begreppet kontext syftar på flertalet 

saker, och rör sig om livshistoria, uppfostran, kultur och psykologiska/psykiatriska 

förutsättningar precis som det i detta sammanhang också är relevant att se kontext som 

kyrklig dito. Vilken kontext och vilken kyrklig världsbild har fått stå som grogrund för de 

trosföreställningar som våra teologer har idag? Detta diskuteras i forskningsöversikten 

gällande religionssociologi där Morello diskuterar hur både bönens ursprung inom en religiös 

tradition samt bönens förekomst befinner sig i en social kontext. Upplevelsen av bönen är 

starkt socialt betingad och formad av olika sociala faktorer och positiva eller negativa 

inställningar till tro och bön, trots att bönen sker hos individen och inte bara i ett sammanhang 
106.   

Korrekthet hos Barret definieras som den religiösa uppfattning som kommer fram i ett 

reflekterat tillstånd under en ostressad kontext. Ju mer teologiskt komplext, arbetat och 

genomtänkt, desto mer korrekt, och ju mer intuitivt och reflexartat desto mer inkorrekt. Men 

hur blir det om dessa reflexer är reflekterade och invanda på grund av en långvarig kristen 

kontext? Hos exempelvis Melin finns en reflexmässig och intuitiv inställning till bön, och 

”olusten och tristessen” ska övervinnas med en disciplin och rutin. Men samtidigt är hennes 

bönesyn väldigt reflekterad. Utifrån den kristna svenskkyrkliga kontext hon kommer har 

undervisningen bestått i att ge henne en lösning till bönens utmaningar, vilket växt fram till ett 

reflexartat och instinktivt sätt. ”Bön är samvaron med Gud”, ”vila i samvaron” ”bön som en 

möjlighet” ” bönen kommer naturligt”. Melin har internaliserat sina trosföreställningar i sådan 

utsträckning att det är reflexartat och intuitivt för henne att tänka det som är teologiskt 

korrekt. Hennes bönesyn kommer ur en långvarig kognitiv kontext som gett henne en intuitiv 

inställning till bön enligt den korrekta syn som Barrett formulerat den, vilket gör att den 

kontext som Barrett pratar om blir svår att applicera här. Kontexten är i Barretts teori för 

enkelt formulerad.    

 
105 Barrett, ”Theological correctness”, 326 
106 Morello, ”Nobody Prays Alone”, 266 
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I Coakleys anglikanska syn på världen och hennes akademiskt systematiskt-teologiska 

kontext är det en förankring i Paulus ord i Romarbrevet och Jesus framställning av Herrens 

bön som leder henne till en bön som annars kändes hopplös och undflyende. Som präst i den 

anglikanska kyrkan känner hon en förväntan på sig att kunna be men erkänner snabbt att det 

är oerhört svårt, och med sin akademiska skolning blir en textanalys av bibliska texter den väg 

som ger hennes en lösning. Ur sitt kyrkliga sammanhang tillsammans med den akademiska 

hittar hon en väg för bön som blir inkluderande, och bönen kontext för henne är sprungen ur 

en svettig kamp mellan prästerliga förväntningar och teologisk skolning.  

Hos Stinissens katolska sammanhang och ett långt liv som karmelitbroder har det dagliga livet 

inom klosterkommuniteten lett fram till hans syn på bönen. I ett liv med bön som daglig rutin 

och med ideliga påminnelser om de munklöften som han avlagt, är en kontemplativ syn på 

bönen inte svår att se varur den springer. Bönen är sin egen kontext i hans liv, bönen tillhör 

den dagliga lunken för honom och de han delar livet med, och ur det sammanhanget är hans 

uppfattning om mest genuin bön lättförståelig.  

Alla dessa olika kognitiva kontexter som våra teologer hämtar sin böneförståelse ur, gör det 

aktuellt att diskutera om Barretts syn på kognitiv kontext är för enkelspårig. Det är troligt att 

det han menar en mer omedelbar kontext, den som kognitivt sker här och nu när en persons 

trosföreställning ska produceras, och huruvida den sker under en pressad och intuitiv situation 

eller en reflekterad. Är detta det enda sätt som begreppet kognitiv kontext kan användas i hans 

teori så ger teorin en väldigt snäv syn på vilka trosföreställningar och troende som teorin kan 

appliceras på. Han målar upp en bild av en korrekthetsnorm som inte kan appliceras på alla, 

när kontexten som formar den troende personens religiösa föreställningar är långt mycket 

större än vad som beskrivs i hans teori. 

Mycket troligt är att den korrekta bilden av bönen enligt teorin om teologisk korrekthet är mer 

avhängig av personernas levnadskontexter än av den kognitiva kontexten kring just 

reflektionen. I min analys av teologernas texter är det mer passande att påstå att det är den 

kontexten som avgör om bönen blir teologiskt korrekt, inte hur reflekterad den är. Författarnas 

sammanhang skapar olika nivåer av korrekthet. Vilken typ av teologisk korrekt föreställning 

som blir aktualiserat hänger på deras sociala kontexter, och det blir deras sociala sammanhang 

och bakgrund som avgör vad som är att lyckas eller misslyckas i bönen. Just gällande bön 

som teologisk förutsättning så verkar just denna kontext vara viktigare än reflektionen för att 

komma till den teologiskt korrekta definitionen av trosupplevelsen. 
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5.3 Teologisk kontra filosofisk syn på bön 

Phillips frågar sig ur sin filosofiska utgångspunkt vad som sker när vi pratar om bön?  Vad är 

bön? Vad åstadkommer den? I Phillips tolkning kan hans syn på bön sägas vara den totala 

hängivenheten till Gud. De troende lägger sina liv i Guds händer, och möter på detta sätt sig 

själv i sin bön. En autentisk bön enligt honom är den troendes möte med sig själv i speglingen 

av den tilliten. Ingen av de teologerna som förekommit i den här uppsatsen står i motsättning 

till den uppfattningen, men har olika sätt att komma till den.  

Hos Coakley finns absolut Phillips tankar om hängivenhet som en förutsättning för bönen, 

men är långt ifrån självklara att uppnå. I Herrens bön och bönestrofen ”ske din vilja” menar 

Coakley att det är precis detta som är vår gåva i bönen, men också vår stora utmaning. Där 

Phillips förmedlar att detta är enkelt, gör Coakley väldigt tydligt att hon tycker det är svårt. 

Bönen kommer inte till Coakley med lätthet, utan hon får med möda sätta sin lit till andens 

verk. Vidare ser Phillips det som att bönen kommer genom den egna önskan att vända sig till 

Gud och möta sig själv där det inte krävs någon strävan. Coakley pratar också om denna slags 

acceptans, men den ligger i bönens självklarhet. Att be är att härda ut, men bönen är trots 

detta en livsnerv, varats utgångspunkt och en icke-fråga. Phillips hängivenhet blir Coakleys 

strävan, och här skiljer sig de båda författarna, men har en liknande utgångspunkt. Melin 

kommer enklare till sin hängivenhet i bönen, även om hon är tydlig med att det har funnits en 

kamp. Så som Phillips väjer för bönens utmaningar gör inte riktigt Melin. För henne kom 

bönens enkelhet till henne genom disciplinerad övning och ett kyrkligt sammanhang, så även 

om Phillips tankar finns även här så är det återigen insatsen som skiljer dem åt. Stinissen är 

den som tydligast och mest okomplicerat bär Phillips idéer om hängivenheten som 

förutsättning. Han beskriver inte sina egna problem att komma till bönen, eftersom en 

kontemplativ bön kommer till honom när han erkänner sitt behov av helig Ande, men är mer 

granskande till andras utmaningar och försök att komma till bönen. Jag upplever att Phillips 

och Stinissens tankar ligger väldigt nära varandra, men kanske hade bilden varit en annan om 

Stinissen i sin text beskrivit sin egen väg till att komma till den bön han är idag.  

Phillips undran om vad bönen är, är en icke-fråga för teologerna. Frågan för dem är hur man 

kommer till bönen. Vad den åstadkommer är självklart, men hur vi möter bönen är den 

avgörande frågan.  Phillips bönesyn framstår på det sättet och i den här kontexten som 

beskrivet av en filosof ur ett filosofiskt utifrånperspektiv, och inte inifrån en religiös kontext 

som i någon mening ändå verkar vara hans syfte. Att han heller inte går in på utmaningen att 



40 
 

komma till bönen stärker bilden av ett perspektiv som beskriver ett fenomen utifrån, trots att 

han har en väldigt from bönesyn.  

Utifrån Justin Barretts teori om teologisk korrekthet så ligger onekligen Phillips tankar på den 

sidan om teorin som är ”korrekta” och har krävt mer tankeprocesser. Det är teologiska och 

reflekterade tankemönster om bön som kommer fram i Phillips teser, och bönen diskuteras ur 

det teologisk ”korrekta” kontinuumet.  Den troende ur Philips synvinkel verkar alltid ha 

reflekterade och ett uppoffrande synsätt, och så fort Phillips teorier om ondska, om orättvisa 

och hjälplöshet närmar sig den intuitiva, den ”inkorrekta” änden av den teologiska 

korrektheten, hamnar fokus på tilliten och hängivenhet till Gud som varje troende bör känna. 

Det skaver mot Barretts teori som visar upp en mer flerdimensionell bild av människans 

trosföreställningar, medan Phillips enkom diskuterar en idealbild. 

Det intressanta är Phillips sätt att se på framställande bön, då de tankarna om bönens liknelse 

vid en besvärjelse snuddar vid min tanke om teologisk korrekthet kontra politisk. Att be för 

att få ett resultat, att se bönen som kausal där den troendes framställan till Gud kan bli 

bönhörd eller inte, blir likt magi eller trolldom och långt ifrån en teologisk hållning till vad 

som menas med bönens verkan. I Phillips tolkning är det förväntan på bönens utfall som 

skiljer den framställande bönen från trolldomen107, och en syn på bön som innehar en kausal 

förväntan är det som mest kan likna en fråga om politisk korrekthet. En latent omedveten 

tanke i den troende som inte kommer fram vid en längre reflektion, men som i en desperat 

bön eller stressad diskussion kommer fram, upplevs som att någon ”pratat bredvid munnen” 

och kanske skapar obekväm stämning. Här nedan följer en vidare diskussion. 

 

5.4 Teologisk korrekthet parallellt med politisk korrekthet 

Hos våra teologer i föreliggande uppsats finns några olika exempel på hur deras 

problematiserande kring böneämnen eller deras syn på bön blir föremål för diskussion om 

politisk korrekthet ur en teologisk aspekt. 

Melin tar upp frågan gällande hur bön formuleras, bland annat inom kyrklig liturgi. Vi ber om 

det vi redan har, exempelvis om Guds närvaro bland oss, och effekten blir det motsatta 

diskuterar Melin. Önskan om det som redan är givet oss skapar en distans, och Melin pekar på 

något intressant här. Att det förhåller sig såhär kan tolkas vara en latent åsikt som varken 

 
107 Phillips, The concept of prayer, 115 
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nämns eller reflekteras över, blir brännande i parallellen till politisk korrekthet. Guds närvaro 

är menad att förutsättas men riterna kring bön uttrycker en annan syn. Förtäckt kan detta 

tolkas vara något man inte pratar om, tvivlet att Gud faktiskt inte skulle vara där eller höra vår 

bön. Skulle en person anklagas vara för PK när hen uttrycker ett inkluderande sätt att se på 

vårt tvivel om Guds självklara närvaro eller undsättning, men frågan i sig anses vara en icke-

fråga? ”Det här bör inte pratas om, för såhär har vi alltid bett”.   

Hon väcker också frågan om en Gudsbild som inte är Gud som en trygghet och omslutande 

närvaro utan en sträng, hård och straffande Gud. Här kan det diskuteras om synen på en sträng 

och straffande Gud hör till det som inte talas mycket om, men är en syn som kan finnas latent 

som föreställning. Hör denna gudssyn till de föreställningar som intuitivt kan dyka upp i en 

diskussion, eller kan ligga som föremål för bön trots att det inte kanske är en ”gängse” 

uppfattning?  

Hos Stinissen väcks frågan ofta, med sin framtoning kring en bättre och sämre sorts tro och 

bön. Framförallt som det ligger förväntningar i den kontext han hämtar sin bönesyn ur som 

karmelitmunk att det inte ska förekomma några ”felsägningar” kring att Gud besvara böner 

likt besvärjelser. Både hans formuleringar kring bönesvar och synen på ett rätt sätt att be och 

tro kan relatera till en politisk korrekthet, och med den lite mer högtravande synen han har på 

den troende och dess förutsättningar blir diskrepansen större.  

Coakley ger sin egen dimension på vad som kan kallas politiskt korrekt, då hon från början 

lägger sig platt inför bönens utmaning. Det är som att hon säger att det är svårt för henne att 

be trots att hon som kristen och präst ska veta hur man gör. Hon lyfter bönens outsagda frågor 

till ytan; ska det verkligen vara lätt att komma till bön? Om det inte är det, är jag då helt 

misslyckad? Den förutsättning inför bönen som vi kan se hos Stinissen blir starkt ifrågasatt 

hos Coakley, och den politiska korrektheten blir inte en fråga om vad som är rätt sätt att be, 

utan om det är okej att det kan få vara svårt. 

Denna parallell till en politisk korrekthet kan således tydligt tolkas ur alla teologers 

resonemang. Allt detta väcker frågor som tål att diskuteras, och precis som med den politiska 

korrektheten så påverkar världsbilden den troende kommer ur, hur dessa frågor behandlas. 

Men kanske är det ännu svårare att diskutera frågor under ett teologiskt paraply än under ett 

politiskt? Dels på grund av det sekulära sammanhang som Sverige tolkas tillhöra, men också 

på grund av den inneboende respekt som finns för det religiösa och för kyrkan. Reflektioner 

kring vad som är okej att ifrågasätta, vad vi förväntar oss ur bönen och om det är okej om det 
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är svårt att be, kommer upp i föreliggande uppsats. Men också frågor om man får formulera 

att Gud kanske är ond och hård om Gud verkligen bön om man verkligen får tvivla på Gud 

som kristen. 

 

5. Sammanfattning 

Syftet med min uppsats var att analysera Sarah Coakleys, Margareta Melins och Wilfrid 

Stinissens empiriska skildringar av bönepraxis. Dessa texter skulle analyseras i ljuset av Justin 

Barrets teori om teologisk korrekthet samt DZ Phillips definition av bön. Jag skulle utreda om 

teorierna var fruktbara för en sådan analys. 

 

Jag har kommit fram till att Barretts teori om teologisk korrekthet är fruktbar för att analysera 

mitt material, men inte precis såsom som Barrett formulerar den. Hans teori kunde inte med 

enkelhet användas för att läsa ut vare sig en korrekt eller inkorrekt teologisk trosföreställning 

om bön, och alla teologerna hade olika sätt att komma till en enligt dem paradigmatisk korrekt 

bön, men det var inte teologiskt korrekt såsom Barret menar i sin teori. Teorin kan i detta 

hänseende tolkas vara för dogmatisk kontra för intuitiv i beskrivningen av tro, och Barretts 

teori förlorar här på att den är för konventionell i sin syn på hur trosföreställningar 

representeras.  

 

Barretts tes blir mer lättapplicerad om man breddar synen på begreppet kontext som 

utgångspunkt för trosföreställningar. Det blir tydligt i analysen att de är de olika teologernas 

sociala sammanhang och bakgrund som ligger till grund för deras trosföreställningar, och inte 

de omedelbara, som skapar en korrekt utgångspunkt för bön. Om man tolkar kognitiv kontext, 

som Barret menar att de religiösa koncepten är beroende av, i ett bredare sammanhang blir 

hans teori mer användbar. 

 

Alla teologerna delar Phillips syn på bönen som ett hängivenhet till Gud. För teologerna är 

bönen per se en icke-fråga och en livsförutsättning, så där finns ingen motsättning. Däremot 

har de olika sätt att komma till hängivenheten i bönen, och kontrasten mellan Phillips 

filosofiska utgångspunkt kontra den teologiska blir tydlig, då ett utifrånperspektiv gör sig 

gällande eftersom Phillips inte alls går in på bönens realiteter. 
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Phillips förklaringar om framställande eller begärande bön som kan liknas vid besvärjelser 

kan ge en dimension av den politiska korrektheten kontra den teologiska. Att i framställande 

bön be och förvänta sig en kausal effekt av bönen ute i världen menar Phillips blir likt tron på 

besvärjelser. I min rekonstruktiva analys av teologisk korrekthet kontra en politisk dito väckte 

jag dessa frågor, och denna tro på bönens effekter kan ibland vara en faktiskt förväntan i ett 

intuitivt ögonblick, vilket gör att denna bön hamnar på den teologisk inkorrekta skalan och 

föremål för diskussion om en politisk korrekthet gällande kognitiva förväntningar på 

trosföreteelser. Här blir Barretts teori användbar för att sätta fingret på de normer som skapats 

i synen på en korrekt syn på tro bör se ut; normer som tjänar på att vidgas och ifrågasättas. 

 

I min analys av Coakley, Melin och Stinissen blir det tydligt att de alla på sitt sätt ifrågasätter 

de korrekthetsnormer som utgör bönelivet. Coakley genom att helt öppet erkänna att hon inte 

kan be, att det är en kamp och känns som en plikt, trots att hon är präst. Melin genom att 

öppet kritisera det bönespråk som förkommer inom kyrkans liturgi, som motsätter sig Guds 

förutsättning och självklarhet samt den kristna läran. Stinissen genom att implicera att det 

finns ett lite sämre och ett lite bättre sätt att be. Alla dessa åsikter från tongivande teologer är 

inom i en religiös kontext ”politiskt inkorrekta” i hänseendet att de springer ur 

korrekthetsnormer som man kan hålla sig kritisk till.  I ett religiöst hänseende är det kanske 

detta som behövs för att öppna upp det religiösa mot det sekulära. Att vidga synen på vad det 

är att be, hur gudsrelationen ser ut och vad det innebär att vara troende. 

Trots att vi har ett inlärt beteende om vad man bör tro och ska tänka slår de kognitiva 

processerna in, och vi skapar normer i förhållande till den omvärld vi möter. Förhoppningsvis 

kan den här uppsatsen visa på att det gällande bön finns många normer för bön, så längde det 

är en uppriktig sådan.   

Kanske kan Chapmans citat revideras lite: be på det sätt du kan, för så som du ber är ett rätt 

sätt att be. 
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