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Abstract 

This thesis examines ecotheology in liturgy. In light of an increasing awareness of 

the seriousness of the climate crisis and the consequences for all living beings on 

earth, it investigated whether and how communion prayers in handbooks of Church 

of Sweden from 1986 and 2017 have changed towards becoming more 

ecotheological. The focus of this study has been how God is described in the use of 

God's names and metaphors, God's relationship to the world, and God's mission to 

people. These were analyzed using a qualitative content analysis. Two metaphorical 

models, a monarchical model and a God-body model, taken from ecofeminist 

theologian Sallie McFague were used as the study's ecotheological approach. 

Through the analysis, it has been shown that the communion prayers have become 

more ecotheological. The prayers have more often features the metaphor of 

"creator" for God and descriptions of an actively creating, loving, and present God. 

God's relationship with the world now also includes the entire universe that God 

carries and fulfills. God meets people more often through the risen Christ and God's 

incarnation and salvation can also be interpreted as concerning of all creation. God's 

mission to human beings is more directed outward to the world, but there are still 

no explicit missions towards other living beings or all of creation. 

 

Nyckelord: Ecotheology, liturgy, Church of Sweden, communion prayers, 

kyrkohandböcker, Sallie McFague.   
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Kapitel 1 Inledning 

1.1. Inledning 

Söndag efter söndag firas högmässa i den svenskkyrkliga Helga Trefaldighets kyrka 

i Uppsala. En gudstjänstfirande församling tar plats i bänkarna, några hälsar på 

varandra och ingångsprocessionen börjar. Församlingens psalmsång tar vid och 

musiken fyller hela gudstjänstrummet. Söndagens texter läses, predikan hålls och 

kyrkans förbön bedes. Mässan följer en grundstruktur och fylls med ord och 

handlingar. Stående vid altaret ber prästen bönen över nattvardsgåvorna och 

uttrycker tacksamhet över Guds närvaro i hela universum. Guds ord förenas med 

vardagliga ting, ”gåvor av jordens frukt och människors arbete”, och Kristus blir 

närvarande i brödets och vinets gestalt. Församlingen är inbjuden till att ta emot 

Guds gåvor och sänds ut i världen med uppdrag att leva Evangeliet. 

 

I gudstjänsten står församlingen inför Gud, likt Mose stod i Exodus 3 framför den 

brinnande busken, och hör orden: ”The place on which you are standing is holy 

ground” (Lathrop 2003, s.4). Detta menar liturgiteolog Gordon W. Lathrop, 

professor emeritus vid Lutheran Theological Seminary i Philadelphia, som ställer 

frågan om den gudstjänstfirande församlingen dras in i ett möte med hela skapelsen 

(Lathrop 2003, s.22). Kan de se att jorden, skapelsen och på så sätt platsen för 

gudstjänst är helig mark? Dras församlingen in i ett möte med hela skapelsen? 

Öppnas församlingsmedlemmarnas ögon för Gud, medmänniskor, de behövande 

och skapelsen eller förblir nattvardsfirande med bröd och vin, jordens frukt och 

människors arbete, ett uttryck för en människocentrerad religion? (Lathrop 2003, 

s.3)  

 

Bakgrunden till Lathrops tankar är den ökande miljöförstöringen och globala 

klimatkrisen. Stigande utsläpp av växthusgaser bidrar till jordens temperaturökning 
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som utlöser klimatförändringar. Klimatförändringarnas komplexitet är svår att 

överskåda och på samma gång vår tids ödesfråga. Klimatförändringarna utmanar 

traditionella sätt att tänka och leva. Också traditionella kristnas föreställningar 

utmanas i klimatkrisens tid.  

 

Inom forskningsfältet ekoteologi engagerar sig teologer över hela världen i frågan 

hur relationen mellan Gud, människa och resten av skapelsen ska och bör tolkas 

utifrån ökande klimatförändringar som hotar allt liv på jorden (Larsson 2010, s.24). 

Inom kristen ekoteologisk forskning finns en strävan att ifrågasätta traditionella 

kristna tolkningar och föreställningar som har lett till en människocentrerad kristen 

tro utan ekologisk medvetenhet. Enligt Ernst Conradie, ekoteolog vid University of 

the Western Cape, försöker ekoteologin att bidra med nya teologiska tolkningar, 

metaforer och bilder som leder till en ökad ekoteologisk medvetenhet och en mer 

hållbar värld (Conradie et al 2014, s.4-6). 

 

I den här studien ställs frågor om vilka metaforer och termer som förekommer i 

Svenska kyrkan och vad de förmedlar till nattvardsfirande församlingar i 

svenskkyrklig kontext. Har gudstjänstens texter förändrats i medvetenheten om de 

ökande klimatförändringarna?  

1.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall på vilket sätt 

nattvardsböner i svenskkyrkliga kyrkohandböcker från 1986 och 2017 har 

förändrats mot att bli mer ekoteologiska. I fokus för denna studie står mot bakgrund 

av den ökande medvetenhet om klimatkrisens konsekvenser hur Gud beskrivs i 

användning av Guds namn, Guds relation till världen och Guds uppdrag till 

människor.  
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1.3. Frågeställning 

Uppsatsens syfte kan specificeras i en huvudfrågeställning:  

Har nattvardsböner i Den svenska kyrkohandboken del 1 år 1986 (HB86) och 

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 år 2017 (HB17) förändrats mot att bli mer 

ekoteologiska?  

 

För att kunna besvara huvudfrågeställningen formuleras tre underfrågor:  

- Har användningen av Guds namn förändrats? I så fall hur?  

- Har beskrivningar av Guds relation till världen förändrats? I så fall hur?  

- Har beskrivningar av Guds uppdrag till människor förändrats? I så fall hur?  

1.4. Avgränsning  

Studien är en analys av svenskkyrkliga gudstjänsttexter. Materialet hämtas från två 

kyrkohandböcker ur olika tidsperioder, år 1986 och år 2017. På grund av studiens 

tidsram och det begränsade omfång analyseras endast böner under rubriken Natt-

vardsbönen som ingår i gudstjänstmomentet Måltiden. Huvudfokus ligger på samt-

liga nattvardsböner i HB17, vilket innebär att endast de böner - och delar av böner 

- från HB86 med direkt relation till böner i HB17 ingår i materialurvalet. Enligt 

Svenska kyrkans lutherska tro möter Gud människor i Jesu Kristi reella närvaro i 

bröd och vin, vardagliga element från Guds skapelse. Mot bakgrund av klimatkrisen 

kan en ekoteologisk analys av böner som beskriver detta möte ge en intressant in-

blick i nattvardsteologins ekoteologiska förändring över tid. Nattvardsbönerna är 

ett avgränsat material som förekommer i båda handböckerna och således lämpar sig 

för en jämförande textanalys. Studien är uteslutande textbaserad och analyseras 

med två metaforiska modeller.  
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Kapitel 2 Forskningsöversikt och Teori 

2.1. Forskningsöversikt  

Den här studien genomförs inom empirisk-praktiska studier av religion och teologi 

med fokus på forskningsområden liturgisk teologi och ekoteologi i svenskkyrklig 

kontext. Under min materialsökning inom dessa två forskningsområden hittade jag 

ingen forskning om kyrkohandböcker med ekoteologisk ansats. Denna 

forskningsöversikt begränsas till aktuell litteratur som representerar svenskkyrklig 

liturgiutveckling, i synnerhet kyrkohandboksutveckling samt representanter för 

samtidens ekoteologiska forskning.  

2.1.1. Gudstjänstliv och kyrkohandböcker i svenskkyrklig kontext 

Svenskkyrkligt gudstjänstliv förändras över tid och undersöks inom fältet 

kyrkovetenskap. Övergripande förändringar i svenskkyrkligt gudstjänstliv mellan 

1968 och 2008 visas i Gudstjänst i tiden (2010) av Ninna Edgardh, professor 

emeritus i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet. Förändringar ses i bland annat 

gudstjänstlivets utveckling från enhetlighet till mångfald, färre antal personer som 

firar gudstjänst regelbundet, fler nattvardsfirande gudstjänster och fördubblandet av 

nattvardsdeltagare. Det syns även en utveckling från manliga aktörer och osynlig 

norm för språkbruket till fler kvinnliga aktörer och behov av inkluderande 

språkbruk (Edgardh 2010, s.197-198).  

 

Lena Petersson, teologie doktor i systematisk teologi, skriver om 

gudstjänstutveckling och gudstjänstliv i Svenska kyrkan i boken Kärlekens måltid 

och mässans och musikens teologi (2013). Enligt henne har utvecklingen gått från 

en betoning på ett individuellt syndernas förlåtelse genom nattvardens bröd och vin 

i HB86 till en starkare betoning på gemenskap och ett kollektivt ansvar (Petersson 

2013, s.88). I ett allt starkare individualistiskt samhälle finns det anledning att 
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markera nattvardens enhetsskapande betydelse och innebörd, betonar Petersson 

(Petersson 2013, s. 87). Hon menar att den starkare betoningen av 

gemenskapsmotivet i ett individualistiskt samhälle talar för en medvetenhet som 

även den här studiens ekoteologiska ansats väcker, med andra ord ett behov av en 

tydligare och ökande kollektivism före individualism. 

 

I takt med gudstjänstlivets förändringar sker forskning i svenska 

kyrkohandböckernas innehåll och utveckling inom fältet liturgisk teologi, 

systematisk teologi och kyrkovetenskap. Ingen forskning har gjorts av 

svenskkyrkliga nattvardsböner med en ekoteologisk ansats. Däremot har 

källmaterialet undersökts där främst fyra avhandlingar har betydelse för min studie.  

 

Föreställningar om Gudsnärvaro i den svenska kyrkohandboken från 1986 

analyseras i en systematisk-teologisk doktorsavhandling, Herren är mitt ibland oss 

– en analys av föreställningar om gudsnärvaro i Den Svenska kyrkohandboken från 

1986 (2006), av teologie doktor i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet Boel 

Hössjer Sundman. En innehållsanalys på texternas personliga eller icke-personliga 

Gudsföreställningar visar att nattvardsböner förmedlar i stort förmedlar en icke-

personlig Gudsnärvaro då nattvarden framställs som en händelse med bröd och vin 

som bärare för Guds kraft. Samtidigt möter människor Jesus Kristus direkt i bröd 

och vin som pekar på ett personligt möte (Hössjer Sundman 2006, s.236-237). 

Avhandlingen går inte in på ekoteologiska reflektioner. Utifrån Hössjer Sundmans 

resonemang ställer denna studie frågan om Gudsrelationen blivit mer personlig och 

nära i kyrkohandboken år 2017 samt hur relationen mellan Gud och skapelsen har 

förändrats mellan 1986 och 2017.  

 

Två kyrkosyner står i fokus för en kyrkovetenskaplig doktorsavhandling av teologie 

doktor  i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet Karin Oljelund i Kristi kropp och 

Guds folk. En undersökning av ecklesiologin i Svenska kyrkans huvudgudstjänster 

1942-2000 (2009). Studien knyter an till liturgisk teologi, gudstjänst som teologisk 

källa, och analyserar gudstjänstens böner, lovsånger och bekännelser i en 

kombinerad innehållsanalys och enkätstudie av konkreta 

gudstjänstgenomföranden. Oljelunds analys av nattvardsböner visar mer 

gemenskap och delaktighet över tid. Skapelse står i relation till gemenskap, Guds 
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medarbetare och kyrkans ansvar. Frågan Oljelund ställer  är om utvecklingen har 

fortsatt på samma linje i kyrkohandboken antagen år 2017, eller om den har gått 

tillbaka till hierarki och prästcentrerad (Oljelund 2009, s.254-266). Gemenskap och 

ett kollektivt ansvar är element även inom ekoteologi. Har utvecklingen gått mot 

mer kollektivism som även ekoteologer förespråkar för att rädda jorden? Oljelunds 

avhandling berikar den här studien också med inspiration om en överskådlig 

materialpresentation och analys.  

 

I sökandet efter en hållbar teologi ifrågasätts i min studie traditionella sätt att tolka 

gudstjänsttexter. Inspiration hittas i avhandlingen Skapelsens mysterium, 

Skapelsens sakrament. Dopteologi i mötet mellan tradition och situation (2009) av 

teologie doktor i systematisk teologi vid Uppsala universitet Anna Karin Hammar. 

Hon tolkar dopets innebörd i svenskkyrklig kontext med hjälp av en trinitarisk 

skapelseteologi och tolkning av dopet som manifestation av Skapelsens mysterium, 

Skapelsens sakrament. Även den kyrkovetenskapliga avhandlingen Feminism och 

liturgi – en ecklesiologisk studie (2001) av Ninna Edgardh kritiserar traditionella 

tolkningar i kombinationen liturgi, genus och kyrka. Dokumentationsmaterialet 

hämtas från svenskkyrkligt och ekumeniskt gudstjänstsfirande mellan åren 1988-

1998, årtiondet som Kyrkornas världsråd utnämnde för kyrkornas särskilda 

solidaritet med kvinnor. Edgardh lyfter feministiska synpunkter på gudstjänstens 

verbala språkbruk. Med hänvisning till ekofeminist Elizabeth Johnson, professor 

emerita vid amerikanska Fordham University, betonar Edgardh hur språk kan forma 

verklighet, till exempel att maskulint gudsspråk kan verka förtryckande därför att 

det stärker och bekräfta patriarkala samhällsstruktur. Vidare lyfter Edgardh 

Johnsons bild av att ett ensidigt maskulint gudsspråk återspeglar endast en sida av 

Gud och döljer egenskaper från kvinnors verklighet (Edgardh 2001, s.62). Edgardhs 

studie påvisar bland annat nattvardsböners mindre genusförändring i gudsspråket 

över tid. Utvecklingen kan ses i återhållsamhet av genusbestämningar och 

nedtoning av betydelsen av kön i kristologi. Gudsspråk och genusbestämningar 

spelar roll även in i den här studiens ekofeministteologiska ansats.  
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2.1.2. Liturgisk teologi  

I liturgisk teologisk tolkningstradition tolkas gudstjänst som teologisk källa. 

Gordon W. Lathrop har haft stor inverkan på den internationella och svenska 

ekumeniska liturgiutvecklingen. I enlighet med studiens ämne visar Lathrop särskilt 

i Holy Ground: A Liturgical Cosmology (2003) på samband mellan den pågående 

klimatkrisen och liturgisk teologi. För Lathrop kan gudstjänsten förmedla en känsla 

av kosmos och ställa församlingen inför Gud, medmänniskor, de behövande och 

hela skapelsen (Lathrop 2003, s.63). Lathrop förstår gudstjänstfirandet genom en 

bakomliggande struktur som är en sammansättning av enkla vardagliga saker som 

textläsning, bröd och vatten som ställs sida vid sida. I gudstjänstens form blir 

församlingen själv del av strukturen (Lathrop 2003, s.127). Vidare kritiserar 

Lathrop en antropocentrisk och individualistisk kristendom med traditionell 

liturgisk teologi som stödjer hierarkiska strukturer samt sätter den närvarande 

gudstjänstfirande församlingen i gudstjänstens centrum utan att inkludera de 

behövande och resten av skapelsen. Hans liturgiska förnyelse gör motstånd mot 

liturgins hierarkier och förenas med feminism. Insikten om människors 

samhörighet med världen, placerade på helig mark som skapats av Gud påverkar 

människors etiska val i världen, påstår Lathrop och förespråkar alltså en liturgi som 

ökar människors ekologiska medvetenhet. Nattvard tolkar Lathrops som möjlig 

modell för hållbar konsumtion och kritik mot världens ekonomiska obalans och 

destruktiva konsumerande (Lathrop 2003, s.17).  

2.1.3. Ekoteologi 

Mot bakgrund av den globala klimatkrisen söker ekoteologin hitta en hållbar 

teologi. Med hållbar menar jag en teologi som baseras på övertygelsen att Gud 

älskar hela skapelsen och vill att människor som kollektiv hushåller med jordens 

resurser och värnar om skapelsen. Ekoteologi är ett internationellt interdisciplinärt 

forskningsämne som började utvecklas efter historikern Lynn Whites publikation 

av artikeln The Historical Roots of Our Ecologic Crisis i tidskriften Science 1967. 

I artikeln formulerade White en skarp kritik mot en eurocentrisk antropocentrisk 

kristendom utan ekologisk insikt och medvetenhet (White 1967). Med 

utgångspunkt i en växande miljöförstöring och klimatkris försöker ekoteologer 
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svara på Whites kritik genom att avslöja, återskapa och förnya kristen teologi 

(Conradie 2014, s.2). 

 

Representanter inom internationell ekoteologi är bland annat ekoteologerna 

Conradie, Bergmann, Deane-Drummond och Edwards, som i antologin Christian 

Faith and the Earth: Current Paths and Emerging Horizons in Ecotheology (2014) 

presenterar samtidens ekoteologiska forskningsområden, av vilka två artiklar är 

relevanta för den här studien. Conradies artikel What Is The Place of the Earth in 

God´s Economy? Doing Justice to Creation, Salvation and Consummation visar 

samband mellan kristen liturgi och ekoteologi. Kristen liturgi formar människors 

världsbild genom att förmedla nya världsbilder i ljuset av Kristus. Liturgi förmedlar 

Guds syn på världen/skapelsen och fungerar som rörelse från dis-orientering till re-

orientering till Gud, skapelsen och medmänniskor (Conradie 2014, s.94). Även 

artikeln Where May the Praise of God´s Creatures Still be Heard? Liturgy, Life and 

Land av Crina Gschandtner, religionsfilosofiprofessor vid Fordham universitet, 

påpekar liturgins ekoteologiska potential med nattvardgåvornas direktrelation till 

den materiella världen. Kopplingen till ortodox tolkningstradition av kosmisk 

liturgi lyfts där människor förstås att vara skapelsens präst (Gschwandtner 2014, 

s.185). 

 

Ekoteologisk forskning har även präglats av andra betydelsefulla forskare, 

exempelvis ekofeministteolog Sallie McFague som var verksam som professor vid 

Vancouver School of Theology i Kanada. Hennes ekofeministteologi, som har 

berikat ekoteologisk  forskning såväl internationellt som i skandinavisk kontext, 

presenteras bland annat i Models of God: Theology for an Ecological, Nuclear Age 

(1987), The Body Of God. An Ecological Theology (1993) och A New Climate of 

Theology (2008). Hennes metaforiska teologiska perspektiv svarar mot den ökande 

ekologiska krisen. McFagues ansats är givande, då den dels påvisar förändringen i 

ett antal texter, men också texter som handlar om vem Gud är.  

2.2. Presentation av teori  

Eftersom jag i min studie utforskar om och i så fall på vilka sätt svenskkyrkliga 

nattvardsböner har förändrats till att bli mer ekoteologiska har jag valt att basera 
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min studie på en ekofeministteologisk teori enligt ekofeministteolog Sallie McFa-

gue. I det här teoriavsnittet kommer begreppet metafor och två gudsmodeller pre-

senteras. Efter teoripresentationen följer en arbetsmodell som står i relation till te-

orin.  

2.2.1 Metaforer enligt McFague  

McFagues teologi ingår i forskningsfältet ekofeministteologi som enligt Heather 

Eaton, ekofeministteolog på Saint University i Kanada, är ett övergripande fält mel-

lan akademin, aktivism och miljöarbete, feminism och teologi (Eaton 2005, s.2-5). 

En av huvuduppgifterna är att hitta svar på frågan hur teologi behöver utformas för 

att svara an till ekoteologiska och feministiska teman, säger Heather Eaton. Hon 

menar att ekofeministteologer strävar efter att etablera nya teologiska tolkningar i 

kampen mot förtryck, orättvisa och miljöförstöring (Eaton 2005, s.10).  

McFagues ekofeministteologiska arbeten handlar om dekonstruktion av tradition-

ella patriarkala kristna metaforer och modeller om Gud och konstruktion, eller 

”remythologisering”, av nya metaforer och modeller (McFague 1987 s.xi). 

 

För McFague handlar metaforer om “a word or phrase used inappropriately. It be-

longs properly in one context but is being used in another” (McFague 1987, s.33). 

Exempelvis kan detta vara lampans fot eller Gud är fader. Utgångspunkten i McFa-

gues metaforiska teologi är att allt tal om Gud är metaforiskt och indirekt. Inga ord 

och fraser kan konkret och direkt beskriva vem Gud är. Exempelvis handlar Gud är 

moder inte om att Gud faktiskt är en moder. Istället tillför metaforen Gud är moder 

några moderliga kvaliteter till relationen mellan Gud och människor (McFague 

1987, s.34).  

 

McFague förklarar sin metaforförståelse genom att avgränsa metaforer från analo-

gier och symboler. Analogier vilar på likheter mellan orsak och verkan. Symboler 

står i kontakt till den verklighet som de pekar på. Metaforer väcker mer människors 

föreställningsförmåga. Till skillnad från analogier och symboler betonar metaforer 

inte likheter eller delaktigheter i det de efterliknar (McFague 2008, s.107-109). 

McFague anser att metaforer kan bidra med nya perspektiv på världen, vilket blir 

tydligt i följande citat: 
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”Absurd metaphors (God as mother, the world as God´s body) calls us to image our-

selves within the world that these shocking metaphors imply. Metaphor is a trickster, 

trying its chance, seducing us to give it a chance, the chance of seeing differently 

and maybe saying yes to a different way of being in the world.” (McFague 2008, 

s.108).  

McFague påpekar alltså att metaforer kan chockera, utmana och hjälpa människor 

att hitta nya sätt att se på världen.  

 

En metafor blir en modell när metaforen har fått teologiska mönster och stor bety-

delse. Exempelvis är Gud som fader en modell för att det är en metafor som har fått 

stor betydelse för teologiska föreställningar och läror om Gud (McFague 1987, 

s.34).  

 

Alla gudsmetaforer och modeller är bristfälliga och otillräckliga, säger McFague 

och betonar att en mångfald av metaforer och modeller behövs för att beskriva Gud. 

Hon anser att traditionella gudsmetaforer som använts i den judisk-kristna tradit-

ionen är hierarkiska, dualistiska och betonar avståndet mellan Gud och männi-

skan/världen. I klimatkrisens tid behövs fler Gudsmetaforer som betonar relation, 

enhet och samhörighet mellan alla levande varelser, skriver McFague (McFague 

1987, s.9-13).  

”The environmental crisis is a theological problem, a problem from views of God 

and ourselves that encourages or permits our destructive, unjust actions.” (McFague 

2008, s.31)  

Citatet visar McFagues syn på samband mellan miljökrisen, teologi och människors 

agerande.  

2.2.2. Två gudsmodeller enligt McFague  

I den här studien tar jag min utgångspunkt i McFagues metaforiska språk om Gud 

som presenteras med hjälp av två gudsmodeller. I den monarkiska modellen för-

medlas en traditionell människocentrerad gudsbild. Den modellen uttrycker, enligt 

McFagues metaforiska tolkning, en gudsbild som beskrivs såväl med maskulina 

gudsnamn som härskande, regerande och avståndstagande attribut. I kontrast till 

den modellen förmedlas i en Guds-kroppsmodell en holistisk gudsbild. Den mo-

dellen beskriver en Gud med feminina och könsneutrala gudsnamn. Enligt McFa-

gues metaforiska tolkning uttrycks samhörighet, enhet och kärlek med den 
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modellen. Guds-kroppsmodellen representerar en ekologisk medvetenhet som be-

hövs i klimatkrisens tid.  

Enligt studiens syfte utgår jag från en ekoteologisk förändring över tid när mitt käll-

material uttrycker en språklig och innehållslig förändring från en monarkisk modell 

till en Guds-kroppsmodell.  Modellerna beskrivs närmare nedan. 

 

a) McFagues monarkiska modell  

Guds namn  

I Mcfagues monarkiska modell beskrivs Gud med hjälp av maskulina metaforer 

som fader, kung, lord och patriark. Den modellen kännetecknas av föreställningar 

om att Gud intar en överordnade maktposition gentemot världen (McFague 1987, 

s.62-64).  

 

Guds relation till världen 

I Mcfagues monarkiska modell används metaforen för världen som kungens 

maktsfär. För McFague handlar den här modellen om en traditionell judisk-kristen 

patriarkal Gudsbild (McFague 1987, s.68-69) Modellen kännetecknas av en 

betoning av avståndet mellan Gud och världen och föreställningar om en Gud som 

förhåller sig distanserad och frånvarande till världen, enligt McFague (McFague 

1987, s.65). Termer som kraft och makt kopplas till Guds egenskaper och härskande 

över världen. Gud anses vara övernaturlig, transcendent och agera endast tillfälligt 

och endast genom naturlagarna (McGrath 2017, s.190-191).  

I den här modellen finns en historisk föreställning om att Gud blev människa i Jesus 

Kristus. Inom modellen anses myten om människors syndafall ligga till grund för 

Guds inkarnation i Jesu Kristi gestalt. Skapelsen skapades av Gud för Guds 

härlighet och skapelsen föll på grund av människors stolthet. Gud blev människa 

och befriade skapelsen genom Jesu Kristi död och uppståndelse för mänsklighetens 

skull (McFague 2008, s.64). Kristus i sin tur förstås enligt modellen regera med 

Gud Fader i den andliga världen, som inte är den jordiska och fysiska världen 

(McFague 1987, s.65-66).  
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Guds uppdrag till människor 

I McFagues monarkiska modell inkluderas mänskligheten. Enligt modellen har allt 

som finns utanför den mänskliga världen endast sekundär betydelse. 

Föreställningen om en distanserad Gud som liknas vid en kung leder till 

föreställningen att även människorna har en distanserad och hierarkisk syn på 

världen och tillvaron (McFague 1987, s.66-68). I modellen antas människor ha en 

relation till Gud som kan skadas genom människors bortvändhet från Gud. Enligt 

traditionell kristen tolkning kallas det för synd (McFague 1993, s.114). Genom att 

Gud i den här tolkningsmodellen endast agera tillfälligt och genom naturlagarna, 

blir människorna passiva i sin relation till världen. Föreställningen om att världen 

frälstes genom Jesu Kristi död och uppståndelse tolkas som avslutad och engagerar 

inte människor i solidariska och befriande uppdrag i världen och skapelsen 

(McFague 1987, s.68-69). Enligt modellen tolkar människor Guds uppdrag på ett 

individuellt sätt, som ett medel för att kunna bli sig själva och uppnå sina personliga 

mål (McFague 2008, s.68 – 70). 

 

b) McFagues Guds-kroppsmodell  

Guds namn 

McFagues Guds-kroppsmodell bygger på könsneutrala eller feminina metaforer för 

Gud. Gud beskrivs som moder, älskare och vän, kärlek, livets källa och alltings 

ursprung (McFague 2008, s.76; McFague 1987, s.78).  

 

Guds relation till världen 

Centralt i McFagues Guds-kroppsmodell är en metafor för världen som Guds kropp. 

För McFague kännetecknas den metaforen av relationer och samhörighet som 

uttrycks i föreställningar att allting i världen, alla levande varelser inklusive 

människorna, är kroppsdelar som står i relation till varandra. Det gör att Guds 

inkarnation och frälsning anses vara såväl ett ständigt pågående skeende och angå 

alla Guds skapade varelser. Allt som händer världens olika kroppsdelar händer även 

Gud. Det vill säga, skapelsens lidande står i relation till Guds lidande (McFague 

1987, s.74-75). I den här modellen ingår en föreställning om en Gud som förhåller 

sig närvarande och nära till världen. Gud anses vara i världen och världen i Gud 

men Gud och världen ska inte förstås som identiska. Enligt Guds-kroppsmodellen 
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anses världen uppfyllas av Guds kärlek och liv. Med andra ord hör det till Guds 

väsen att bli kropp, att inkarnera sig själv, in i skapelsen (McFague 1987, s.76). I 

föreställningen om Guds människoblivande i Jesus Kristus betonas inte Jesu 

lidande och död utan Jesu liv och uppståndelse som ett nytt sätt att leva: att vara 

medlidande och ge sig själv i solidaritet för andra så att hela världen/skapelsen blir 

blomstrande (McFague 1987, s.39).  

 

Guds uppdrag till människor  

I McFagues Guds-kroppsmodell inkluderas hela universum. Genom metaforen för 

världen som Guds kropp som leder till föreställningen om en närvarande och nära 

Gud så har även människorna en sådan syn på världen och tillvaron (McFague 2008, 

s.73). Den kristna föreställningen om synd ska enligt modellen förstås som att 

människor förnekar sin plats på jorden och lever i bortvändhet till andra ”kroppar” 

i världen som är andra människor, djur och naturen (McFague 1993, s.114). 

Modellen tolkar människors uppdrag ur ett kollektivt perspektiv. Genom att Gud är 

närvarande i ”världens alla kroppar” så ingår i uppdraget att respektera och leva i 

relation med alla andra levande varelser (McFague 2008, s.53). Eftersom Gud i 

modellen delar med sig av sig själv så blir Guds kallelse till människorna att agera 

likadant i världen. Människor är kallade till att ha omsorg om varandra, andra 

levande varelser och hela skapelsen (McFague 2008, s.76-77).  

2.3. Arbetsmodell  

Studiens teori bygger på två gudsmodeller med metaforiska föreställningar om Gud. 

I min studie fokuserar jag på modellernas fokus på olika metaforiska tolkningar om 

vem Gud är, hur Gud relaterar till världen och vilka uppdrag Gud anses ge till 

människor.  

 

Teorin tar sin utgångspunkt i antagandet att gudsmetaforer och modeller påverkar 

människors sätt att leva i världen. Klimatkrisens konsekvenser kräver fler 

gudsmetaforer och modeller som enligt teorin kan utlösa en ökande ekologisk 

medvetenhet och bidra till människors omställning till mer hållbara livsstilar.  

I McFagues monarkiska modell förekommer vissa metaforer som uttrycker mer 

traditionella patriarkala föreställningar om Gud. Dessa metaforer är etablerade 
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gudsmetaforer som enligt McFague har bidragit till jordens miljöförstöring och är 

skadliga för människor och jorden. Inom den monarkiska modellen omnämns 

maskulina gudsmetaforer exempelvis Gud är fader och Gud är allsmäktig Herre. 

Följande ord förknippas med gudsmetaforer inom den monarkiska modellen: 

Hierarki, dualism, exklusivism och avstånd.  

I kontrast till den monarkiska modellen används i Guds-kroppsmodell 

gudsmetaforer som kännetecknas av könsneutrala och feminina ord, exempelvis 

Gud är moder och Gud är skapare. Ord som förknippas med gudsmetaforer enligt 

Guds-kroppsmodellen är exempelvis relation, samhörighet, närhet, inkludering och 

enhet.  

Genom att jag i min studie valt att använda de två gudsmodellerna, där den monar-

kiska modellen står för det klassiskt konservativt teologiska uttrycket och Guds-

kroppsmodellen står för det ekofeministiskt teologiska, tillämpas de för att upptäcka 

om och i så fall på vilka sätt mitt material har förändrats till att bli mer ekoteolo-

giskt. 

 

Studiens textanalys sker med hjälp av analysfrågor och teorinära tolkningar av den 

upptäcka informationen. Inspirerad av modellernas huvudkategorier har jag format 

analysfrågor enligt nedan:  

1. Vilka ord, fraser och pronomen förekommer om Gud? 

2. Vilka relationer mellan Gud och världen kommer till uttryck? 

3. Vilka uppdrag ger Gud till människor?  

Analysfrågorna hjälper mig att hitta information i källmaterialet som analyseras i 

linje med teorin. Modellerna bidrar med ett metaforiskt språk som jag använder som 

analysspråk. Detta innebär att jag kategoriserar och analyserar ord, fraser och 

pronomen som förekommer i materialet och som kan förknippas med de två 

gudsmodellerna. Gudsmetaforerna tolkar jag i linje med deras metaforiska innebörd 

enligt teorin. Detta betyder exempelvis att jag tolkar gudsmetaforen allsmäktig 

Fader med en föreställning om en Gud med härskande och hierarkiska karaktär. 

Denna gudsmetafor tyder på en enligt McFagues monarkisk modell. Ett annat 

exempel är de ord och fraser som beskriver en närvarande Gud i hela skapelsen eller 

människors uppdrag att verka som enhet i världen, som enligt teorin kännetecknas 

av närhet och enhet. Dessa ord och fraser tyder på en Guds-kroppsmodell. På detta 
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vis upptäcker jag steg för steg gudsmodellernas förekomst i materialet. Detta 

möjliggör en beskrivning av en eventuell materialutveckling till någon av 

modellerna över tid. I enlighet med teorin antar jag en ekoteologisk förändring om 

betoningen av metaforer inom Guds-kroppsmodellen ökar samtidigt som 

betoningen av metaforer inom den monarkiska modellen minskar.  
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Kapitel 3 Material och Metod 

3.1. Material 

I detta kapitel presenteras övergripande vad nattvardsböner handlar om och 

innehåller, var de förekommer i svenskkyrkliga nattvardsgudstjänster och hur 

bönerna relaterar till varandra mellan HB86 och HB17.  

3.1.1. Nattvard och nattvardsteologi 

Nattvard är ett sakrament inom Svenska kyrkans lutherska kyrkotradition och firas 

i åminnelse av Guds utgivna kärlek och Jesu död och uppståndelse, skriver 

professor emeritus och teologie doktor i kyrkoveteskap vid Uppsala universitet 

Sven-Erik Brodd. Nattvarden anses central i en kristen gudstjänst då den ger den en 

kristen karaktär. Genom Guds helig Ande sker Guds kärleksutgivande genom 

nattvardens konkreta och enkla ting, fortsätter Brodd. Kristus blir sakramental 

verklig och substantiell närvarande i nattvardens bröd och vin, skriver Brodd 

(Brodd och Wemann 2020, s.198). Nattvardens bröd och vin är ”gåvor av jordens 

frukt och människors arbete” som tillsammans blir till Kristi kropp och blod, enligt 

Brodd och Weman (Brodd och Wemann 2020, s.198).   

 

Nattvard är inget självändamål utan handlar om människors kristna kallelse i 

världen, betonar Svenska kyrkans biskopar i Fira nattvard. Brev från biskoparna 

till Svenska kyrkans präster och församlingar (2020). Nattvardsfirande handlar om 

att människornas kallelse att leva i relation till Gud, medmänniskor och hela 

skapelsen fördjupas och gestaltas i nattvardsfirande, skriver biskoparna och påpekar 

att fred, delande och samhörighet är element som uttrycks i nattvarden (Svenska 

kyrkan 2020, s.14).  
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Nattvardens teologiska innehåll kommer till uttryck bland annat i Svenska kyrkans 

normativa nattvardsböner som utgör studiens källmaterial. Nattvardsböner hör till 

Svenska kyrkans centrala teologiska texter och används vid firande av 

nattvardsgudstjänster (Svenska kyrkan 2016, s. 90). Nattvardsböner står i 

kyrkohandböcker som tillsammans med Bibeln och andra gudstjänstböcker - Den 

svenska psalmboken, Den svenska evangelieboken och En liten bönbok – reglerar 

gudstjänstlivet i Svenska kyrkan. Svenska kyrkans gudstjänstböcker ska användas 

i församlingarna och är fastställda av Svenska kyrkans högsta beslutande organ, 

kyrkomötet. Gudstjänstböcker uttrycker enligt Kyrkoordningen ”vad kyrkan tro, 

bekänner och lär” (Svenska kyrkan 2022, s.48). 

3.1.2. Nattvardsböners struktur och materialurval 

Nattvardsböner i HB17 och HB86 ingår i gudstjänstmomentet Måltiden. Måltiden 

är ett fast moment i mässan (gudstjänst med nattvard), uttrycker det som Jesus 

gjorde vid den sista måltiden och/eller offret på korset. Här finns en rubrik som 

heter Nattvardsbön med olika nattvardsböner som prästen/celebranten ska använda 

sig av. I olika utsträckning innehåller nattvardsbönerna i HB17 och HB86 ett tack 

till vem Gud är och vad Gud gör i människors liv och i världen/skapelse, vad 

nattvard handlar om (Guds inkarnation i och frälsning genom Jesus Kristus; firande 

i åminnelse av Jesus lidande, död, uppståndelse och himmelsfärd), Bibelns 

berättelse om vad Jesus sa och gjorde vid den sista måltiden, nedkallande av Den 

Heliga Ande i bönen om Andens närvaro i och välsignelse över nattvardsgåvorna, 

utdelandet av det välsignade brödet och vinet, Guds uppdrag till den troende 

gemenskapen, ett eskatologiskt perspektiv till Guds kommande rike och en 

trinitarisk lovprisning. Församlingen är delaktig med ett församlingssvar och ett 

avslutande Amen. 

 

I den här studien analyserar jag förändringarna i HB86 med relation till HB17. Jag 

kommer inte analysera Jesu ord vid den sista måltiden eller församlingssvar då 

dessa inte visar några förändringar.  
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3.1.3. Förändringar över tid 

HB17 är en vidareutveckling av HB86. Förändringar i innehåll kan enligt Ninna 

Edgardh ses i utvecklingen i svenskkyrklig nattvardsteologi mot en ökad 

anknytning till den ekumeniska allmänkyrkliga nattvardstraditionen med grund i 

BEM-dokumentet (Baptism, Eucharist, Ministry), även kallad för Lima-

dokumentet (Edgardh 2010, s.138). Enligt Lena Petersson går utvecklingen från 

individualism till kollektivism (Petersson 2013, s.88). Hon menar att den starkare 

betoningen av gemenskapsmotivet i ett individualistiskt samhälle talar för en 

medvetenhet som även den här studiens ekoteologiska ansats väcker, med andra ord 

ett behov av en tydligare och ökande kollektivism före individualism.  

 

Andra förändringar över tid kan ses i teman som Svenska kyrkan arbetade med inför 

en ny kyrkohandbok som slutligen antogs av kyrkomötet år 2017. Bland annat 

handlade remissarbeten om anpassning av bibeltexter till bibelöversättning Bibel 

2000, kyrkorättsliga anpassningar till kyrkoordningen och bearbetning av liturgiska 

formuleringar till ett mer inkluderande språk (Svenska kyrkan 2012, s.11). För den 

här studien är förnyelsearbetet mot ett mer inkluderande språk särskilt intressant. 

Inom ekoteologi pratas ibland om mångfald, enhet och alltings samverkan med 

varandra. Att samverka med varandra istället för mot varandra kan tolkas som en 

väg mot mer hållbar teologi, och representeras bland annat av teologie doktor i 

bibelvetenskap vid Uppsala universitet Sven Hillert i boken Tro i hållbar 

utveckling. Med Gud bortom dualism (2017). Inkluderande språk beskrivs till 

exempel i remissvaren för Kyrkohandboksförslag i Svenska kyrkan 2012. Ett 

inkluderande gudstjänstspråk innebär att könsneutrala och könskompletterande ord 

för Gud används. Ett inkluderande språk står i den kristna trostraditionen med Guds 

treenighet, inkarnation och uppenbarelse i Jesus Kristus. Ett inkluderande språk 

benämner mänskligheten med könsneutrala ord och synliggör människors lika 

värde samt inkluderar alla människor oberoende av ålder, kön, förmågor och 

bakgrund (Svenska kyrkan 2012, s.25-26).   

3.1.4. Skillnader mellan HB86 och HB17  

Mellan HB86 och HB17 finns skillnader i nattvardsbönernas antal, märkning, 

innehåll och längd. HB86 innehåller åtta nattvardsböner och struktureras enligt 
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bokstavsordning från A till H. I HB17 finns fjorton nattvardsböner med numrering 

från 1 till 14. Sex av de fjorton nattvardsbönerna i HB17 förhåller sig i justerad 

form till sex nattvardsböner i HB86. En utförlig översikt över alla förändrade 

formuleringar följer i kapitlet Resultat. Här visas endast en översikt över bönernas 

relation till varandra. 

 

Tabell 1. Översikt med böner som står i direkt relation till varandra 

Handbok HB86 HB17 

Nattvardsbön B 2 

 D 5 

 C 6 

 G 9 

 H 10 

 F 12 

  

I ett antal nattvardsböner i HB17 har formuleringar infogats från två böner som helt 

tagits bort från HB86, nämligen nattvardsböner A och E. Åtta nattvardsböner i 

HB17 har ingen anknytning till HB86, är kortare, tillåter fler tolkningsmöjligheter 

och kan ses som komplement till de andra sex bönerna. De helt nya bönerna är 

nattvardsbön 1,3,4,7,8,11, 13 och 14.  

3.2. Metod 

Studiens syfte är att undersöka om och i så fall på vilka sätt nattvardsböner i svensk-

kyrkliga kyrkohandböcker har blivit mer ekoteologiska. Med utgångspunkt i syftet 

lämpar sig metoden kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys är en etablerad me-

tod där man bryter ner, kategoriserar och analyserar textenheter vilka finns i en 

större textmängd. Metoden lämpar sig bra när man söker mönster, likheter och skill-

nader i olika slags texter (Boréus och Kohl 2018, s.51-52). 

 

Vidare möjliggör en innehållsanalys, enligt Badzinski et al., bland annat att syste-

matisera och sammanfatta ostrukturerad information, mäta fenomen och studera 

konstans eller förändringar över tid. En innehållsanalys har ingen möjlighet att pre-

sentera ett allmängiltigt resultat eller ge slutsatser över orsak och verkan av 
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fenomen (Badzinski et al. 2011, s.110-121). Utifrån innehållsanalysens möjliggör-

ande aspekter anser jag att metoden är lämplig för den här studien.  

 

Boréus och Kohl föreslår följande steg i en innehållsanalys: 1) Välja material, 2) 

Kodningen: manuell eller datoriserad, 3) Konstruera kodschema/´ordlista´ och kod-

ningsinstruktioner, 4-5) Bestämma kodningsenheter och analysenhet, 6-7) Testa 

analysinstrumenten och konsekvensen i kodningen och 8) Sammanställa, redovisa 

och tolka resultat (Boréus och Kohl 2018, s.57-59)  

För min studie har jag modifierat stegen och beskriver dessa nedan. 

3.2.1. Manuell kodning och konstruktion av kodschema 

Efter att ha valt källmaterial genomförde jag en manuell kodning (steg 2), vilket 

innebar att jag systematiserade kodningsvalen utan hjälp av datorprogram. Anled-

ningen var att nattvardsböner i HB86 inte fanns digitalt tillgänglig och därför inte 

kunde analyseras med datoranalys. En manuell kodning möjliggjorde vidare mer 

avancerade bedömningar av kodningsval än en datoriserad kodning. 

Därefter konstruerande jag ett kodschema (steg 3). För att skapa kodschemat be-

kantade jag mig med material (Boréus och Kohl 2018, s.58) genom att läsa natt-

vardsbönerna många gånger. McFagues två gudsmodeller med dess tre tentativa 

rubriker Gudsbilder, skapelsesyn och människosyn har jag låtit utgöra kodschemats 

tentativa kategorier. Vid ytterligare läsning av hela materialet och teorin insåg jag 

att både rubriker och kategorier var för stora och otydliga. Jag konkretiserade arbe-

tet med hjälp av att McFagues gudsmodeller som bygger på grundläggande meta-

forer för Gud som beskrivs genom användningen av olika gudsnamn, olika gudsre-

lationer och olika uppdrag som Gud anses ge människor. Detta mynnade ut i tre nya 

tentativa teorirubriker för respektive analyskategorier: Guds namn, Guds relation 

till världen och Guds uppdrag till människor, vilket skapade en tydligare kodning 

och analys. 

3.2.2. Kodningsenheter och analysenheter 

Jag behövde därefter ta ställning till vad som konkret ingår i kategorierna, med 

andra ord vilka analysenheter och kodningsenheter som behövs (steg 4 och steg 5). 

Som analysenhet har jag valt ord och fraser som har en metaforisk betydelse. Jag 
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har även räknat förekomst av antal ord, fraser och pronomen för att bättre se för-

ändringar över tid. Som kodningsenhet har jag valt koder som består av ord och 

fraser som går att skilja emellan (Boréus och Kohl 2018, s.59).  

I kategorin Guds tilltalsnamn har jag valt ord, fraser och pronomen som nämns i 

samband med Guds namn. Till exempel fick denna kategori följande och liknande 

koder: Fader, allsmäktig Herre och jordens Skapare. Dessa koder har jag tolkat 

metaforiskt i linje med modellernas metaforiska tolkning om Gud.  

Kategorin Guds relation till världen valde jag koda med ord och fraser som beskri-

ver hur Gud relaterar till det som inte är identiskt med Gud. Anledningen var att 

både material och teori visade beskrivningar av olika Gudsrelationer: människor, 

världen, skapelsen och universumet. Detta har varit ord och fraser som uttalat eller 

mellan raderna ingick i följande kategorier: Gud och människor, Gud och världen, 

Gud och skapelsen och Gud och universumet. Beroende på relationerna har jag tol-

kat dessa metaforiskt antingen enligt en Guds-kroppsmodell eller den monarkiska 

modellen. Med risk för förvirring över den dubbla förekomsten av ordet världen i 

både kategori och kod letade jag efter ett bättre ordval för kategorin. Jag hittade 

ingen bättre formulering och bestämde att låta kategorin vara som den är och istället 

beskriva kategorins breda förståelse på ett transparent sätt. Vidare visade teori och 

empiri att Guds relation till människor och Guds relation till världen delvis uttalat 

och mellan raderna beskrevs med hjälp av de två återkommande termerna Guds 

inkarnation och Guds frälsning. Jag bestämde att hantera termerna som koder inom 

kategorin Guds relation till världen.  

För den tredje kategorin Guds uppdrag till människor bestämde jag ord och fraser 

som användes för beskrivningar av människors uppdrag i världen. Beroende på om 

uppdragen kännetecknades av aspekter enligt Guds-kroppsmodellen eller den mo-

narkiska modellen tolkade jag uppdragen metaforiskt som beskrivningar för en av 

modellerna.  

3.2.3. Testning av kodschema och kodning  

Därefter testade jag kodschemat på materialet (steg 6-7). De tentativa kategorierna 

som jag hade skapat behövde inte revideras ytterligare.  

 

Studiens kodschema med kategorier och tillhörande koder: 
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1. Guds tilltalsnamn: Ord och fraser som beskriver Gud/Jesus Kristus/Heliga Ande, 

pronomen för Gud/Jesus Kristus/Heliga Ande 

2. Guds relation till världen: Ord och fraser som beskriver Guds relation till män-

niskor/världen/ skapelsen/universum, Ord och fraser som beskriver Guds inkarnat-

ion/Guds frälsning  

3. Guds uppdrag till människor: Ord och fraser som beskriver uppdrag i världen, 

uppdrag som kyrka/gemenskap 

 

Med utgångspunkt i det färdigställda kodschemat formulerade jag analysfrågor som 

tidigare redovisats i studiens avsnitt om teorins arbetsmodell. Frågorna hjälpte mig 

att hitta såväl koderna lättare som att strukturera studiens resultatavsnitt på ett över-

skådligt sätt. Därefter tillämpade har kodschemat och analysfrågorna. Jag har fångat 

in textenheter ur källmaterialet och redovisat materialet i studiens resultatkapitel 

(steg 8). Då syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall hur nattvards-

bönerna har blivit mer ekoteologiska har jag specificerat materialpresentationen 

med en översikt över alla språkliga och innehållsliga justeringar i de sex bönerna 

från HB17 som baserar på HB86 (tabell 2). Efteråt har jag analyserat och tolkat allt 

sammanställt material i nära dialog med McFagues två gudsmodeller och deras me-

taforiska betydelser.  

Slutligen har jag sammanfattat analysen och svarat på studiens frågeställning och 

underfrågor.  

 

Som beskrivs ovan växte studiens innehållsanalys fram mellan teori och empiri. 

Teorins rubriker och metodens kategorier formades i takt med varandra. Detta kal-

las för en abduktiv ansats (Alvesson och Sköldberg 2017, s.14). Mitt abduktiva ar-

betssätt formades till en mer deduktiv ansats. Detta för att den konkreta materiala-

nalysen och -tolkningen byggde på teorin och inte längre var en formande process 

som påverkade såväl teori som empiri.  

 

3.2.4. Reflexivitet 

Ett grundläggande villkor för vetenskaplig kunskap är reflexivitet, skriver Mal-

terud. Hon menar att arbeta reflexivt är ett aktivt förhållningssätt och att reflektera 
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över forskarens egen roll. Detta betyder att jag som forskare måste förstå min egen 

position till min forskning (Malterud 2011,s. 23).  

 

Som författare av en uppsats som tar sin utgångspunkt i en pågående klimatkris 

behöver jag vara medveten om mitt personliga förhållningssätt och mina drivkrafter 

till ämnet. Som miljöengagerad prästkandidat för Svenska kyrkan menar jag att kli-

matkrisen är en allvarlig, existentiell och teologisk utmaning som människor i väst-

världen har orsakat och som hela jorden och främst människor, levande varelser 

och livsformer i världens redan utsatta områden drabbas av. Jag tolkar klimatkrisen 

ur ett ekoteologiskt perspektiv och utgår från antagandet att gudstjänstens texter har 

betydelse för församlingens etiska förhållningssätt i världen och hantering av kli-

matkrisen.  

 

Utifrån detta kan jag inte inta en neutral position. Som tolkare av källmaterialet är 

jag medveten om att min miljöengagerade och teologiska bakgrund påverkar min 

tolkning och i slutändan studiens slutresultat. Under processens gång försöker jag 

därför att inta ett reflexivt, nyfiket och transparent förhållningssätt.  

3.2.5. Validitet 

Att validera metoden ingår i en god studie och säkerställa att studien är giltig. En 

metod är valid om den ”mäter vad den avsedd att mäta i en särskild studie”, skriver 

Bergström och Boréus. (Bergström och Boréns 2018, s.38). I validitet ingår alltså 

att undersöka om metoden ger tillräcklig mycket kunskap om det som undersöks 

(Malterud, s.27)  

 

Validiteten säkerställs genom att jag har försökt arbeta transparant under 

forskningsprocessen. Jag har beskrivit mina steg och vägval, till exempel i mitt 

förhållningssätt till teorins modeller och textanalysen. För att säkerställa metodens 

validitet har jag utvecklat metoden i nära dialog med teori och empiri. Detta betyder 

att teorins två modeller och metaforförståelser samt nattvardsbönernas innehåll har 

format metodens kodschema, kategorier och koder. Metoden har inte heller 

tillämpats bortkopplat från studiens frågeställning och syfte utan i relation till båda 

delarna. Detta gör att den interna validiteten kan säkerställas.  
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Kapitel 4 Resultat  

Det föregående kapitlet visade att svenskkyrkliga nattvardsböner förändras över tid. 

Med hjälp av analysfrågorna om Guds namn, Guds relation till världen och Guds 

uppdrag till människor undersöks om nattvardsbönerna har blivit mer 

ekoteologiska. Resultatets materialpresentation inleds med nattvardsböner i HB86. 

Därefter följer en redovisning av materialet i HB17. Slutligen presenteras en 

översiktstabell med formuleringar i HB17 som har justerats från HB86. 

Presentationen av böner i HB17 refereras med siffror och inkluderar samtliga 

fjorton böner från Nattvardsbön 1 till Nattvardsbön 14. Böner i HB86 refereras med 

bokstäver och inkluderar alla ord och fraser med relation till böner i HB17.  

4.1. Nattvardsböner i HB86 

4.1.1. Vilka ord, pronomen och fraser förekommer om Gud? 

Gud beskrivs med ordet Gud och är bönernas ”du”. Gud beskrivs som Herre, Helige 

Fader, Gud Fader allsmäktig och himmelske Fader. I bön C beskrivs Gud som ”en 

fader och en moder”. Vem Gud är konkretiseras även i samband med andra termer 

som att Gud är himmelens och jordens Herre, allt levandes Skapare, Herre över 

rymd och tid, alltings ursprung och mål. Gud beskrivs som den ”gode och underbare 

Gud” (bön H) och förknippas även med evig makt (bön E).   

 

Jesus Kristus omnämns i bönerna vid namn, återkommande som Son och ”vår Herre 

och Frälsare”. I bön E beskrivs Kristus som ”försonare och förebild”. Kristus 

omnämns i samband med Kristi kropp och blod och Jesu Kristi kraft. Kristus 

beskrivs också som ”den nya människan, vår framtid och vårt hopp” (bön C). Jesus 

Kristus tilltalas med pronomina han och hans.  

 

Den Helige Ande omnämns som Ande.  
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4.1.2. Vilka relationer mellan Gud och världen kommer till uttryck?  

Guds relation till människor beskrivs genom att Gud möter människor i nattvardens 

bröd och vin. Genom nattvardsgåvorna tar människor del av Kristi kropp och blod 

som exempelvis nämns i bön G. Gud möter människor genom Jesus Kristus och ger 

människor liv. Mottagandet av Jesu kropp och blod utlöser en längtan hos 

människor att Kristus må ”förbli i oss och vi i honom” (Bön B). Jesus Kristus 

beskrivs i bön C med att vara upphöjd och har fått namnet över alla namn. Kristus 

deltar i Guds härlighet och makt och ber ”i sin härlighet” för människor. Kristus är 

människors ”nya människa, vår framtid och vårt hopp” (Bön C). Med andra ord 

återspeglas i Kristus en riktning och mål för ett liv som kristen. Gud välsignar 

människor och i den helige Ande ”vill vi prisa ditt namn i dag och alla dagar från 

evighet till evighet” (Bön C). Gud har omsorg om människor, ger ”dagligt bröd, 

hälsa och kraft”, bereder nattvardens bröd och vin från åkrarnas korn och bergens 

druvor vilket exempelvis framkommer i bön F. Gud skapar människor ”var och en 

med sina gåvor.” (Bön H) och Gud ”gör och ”vill” betonas i bön H. Gud samlar åt 

sig ett folk genom alla tider (Bön G).  

 

Guds relation till världen och skapelsen framkommer i att Gud ger världen ett nytt 

ansikte ”med rättvisa och fred överallt” (Bön C) med fokus på platser där människor 

lever tillsammans. Skapelsen nämns i och med att Gud omsluter hela skapelsen med 

sin kärlek, bön B, och att skapelsen relaterar till Gud med att lova Gud i bön G. I 

bön F nämns även att Gud mättar allt levande med nåd. Termen ”allt” nämns även 

i samband med att Gud ger liv åt allt. I bön A betonas att Gud har ”himmel och jord 

i sin hand”. 

 

Guds inkarnation och frälsning står i samband med att Gud frälser världen, för 

syndernas förlåtelse, evigt liv och förening med Gud. Gud blev människa i Jesus 

Kristus för att ”tjäna och ge liv, förkunna frihet för de fångna och ge ditt rike till 

dem som tar emot det” (Bön C). Återkommande betonas att människor tackar Gud 

för frälsningen genom Jesus Kristus, exempelvis i bön D och bön B. Gud 

förbarmade sig över människor och blev människa (Bön D). Att även Guds kärlek 

till människor var drivkraften för Guds inkarnation kan ses i följande citat: ”I kärlek 
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har du givit oss din ende Son som vår försonare och förebild” (Bön E). Citatet lyfter 

även Jesu förebildsfunktion för människors kristna liv.  

4.1.3. Vilka uppdrag ger Gud till människor?  

Gud kallar människor till ett ”oss” och ”vi”, en enhet och gemenskap. Föreningen 

handlar om att bli en enda kropp, att vara enhetens tecken, att vara Kristi kropp i 

världen, ett i kärleken och en allt innerligare gemenskap som står i bön F. Att bli ett 

enhetens tecken formuleras som förutsättning ”så att världen kan tro” (Bön A). 

Föreningen syftar även på att bli en levande offergåva i Kristus (Bön F) och ett 

levande offer i Kristus (Bön D) samt att bli förenade med alla heliga ”i himmel och 

på jorden” (Bön F). Föreningen syftar även på Guds namns lovprisning som 

framkommer i bön F. Att Gud kallar människor till att vara Guds medarbetare 

framkommer i bön C: ”Du har kallat oss att vara dina medarbetare” (Bön C). I 

människors uppdrag att vara Guds medarbetare ingår att ge Guds kärlek vidare i 

världen, älska världen, att få Jesu blick för att se alla nödlidande och att bli 

hungrande och törstande människor efter rättfärdighet. Gud kallar till fred och 

läkedom bland människor i bön G. I bön D påpekas att nattvardsgåvorna, ”gåvor av 

jordens frukt och människors arbete”, är en samverkan mellan människor och 

skapelsen. Människor är även kallade till förbön. Särskilt återges i bön E en 

förbönssekvens med förbönsämnen som riktas främst till den lokala och världsvida 

kyrkan, människorna själva, andra människor och världen som Gud har gett 

människor.  

4.1.4. Sammanfattning  

I nattvardsbönerna i HB86 förekommer sex maskulina och fyra 

könskompletterande eller könsneutrala termer för Gud. Gud förknippas med termer 

som förbarmande, makt och härlighet. Jesus Kristus omnämns med maskulina 

termer och traditionella begrepp som frälsare, försonare och förebild. Jesus Kristus 

förknippas med kraft, upphöjd position över människor och nattvardsgåvorna. Den 

Heliga Anden omnämns med ordet Ande. Olika relationer beskrivs mellan Gud och 

människor, världen och skapelsen. Av alla beskrivna relationer betonas främst Guds 

överordnade position och förbarmande attityd i relation till människor. Gud ger 
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människor olika uppdrag i världen. Uppdragen handlar främst om att agera som 

kollektiv i världen, att verka för det goda samt återspegla Guds kärlek.  

4.2. Nattvardsböner i HB17 

4.2.1. Vilka ord, pronomen och fraser förekommer om Gud? 

Gud nämns med ordet Gud och är bönernas ”du”. Gud beskrivs som Herre, Helige 

Fader, Gud Fader allsmäktig och himmelske Fader. I bön 6 beskrivs Gud genom en 

mångfald av fraser som ”en fader och en moder”, Herre över rymd och tid, allt 

levandes Skapare och alltings ursprung och mål.  

Beskrivningen av vem Gud är förtydligas även genom andra ord som att Gud är vår 

hjälpare och tröstare, himmelens och jordens Herre och gode och underbare Gud. 

Gud omnämns även som vår skapare och himmelens och jordens skapare i bön 12.  

 

Jesus Kristus nämns vid namn, (älskade/enda) Son och Kristi kropp och blod. I bön 

7 hänvisas till den historiska Jesus genom orden ”Jesus från Nasaret”. Jesus 

beskrivs som den nya människan, vår framtid och vårt hopp vilket förekommer i 

bön 6. Jesus beskrivs med pronomenet han.  

 

Den Helige Ande nämns som Helige Ande, din Ande, Andens kraft (bön 7) och 

Andens vind (bön 3).  

4.2.2. Vilka relationer mellan Gud och världen kommer till uttryck?  

Guds relation till människor visar sig i att Gud möter människor i nattvardens bröd 

och vin, Gud ger ”dagligt bröd, hälsa och kraft” och bereder nattvardens bröd och 

vin från åkrarnas korn och bergens druvor vilket talas om i bön 12. Gud ”möter oss 

i  Jesus Kristus” (Bön 9) och förenar människor genom att samla ständigt ett folk. 

Gud skapar människor, ”var och en med sina gåvor” (Bön 10) och även himmel och 

jord samt världen vilket nämns i bön 7. Gud  ger människor ”förlåtelse, liv och 

Ande” (Bön 7). Gud älskar ”oss” och i Jesus Kristus älskade Gud människor in till 

döden. Gud gör människor delaktig i sin kärlek genom Jesus Kristus, står det i bön 

11. Mottagandet av Kristi kropp och blod i bröd och vin väcker en önskan om att 
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Kristus må ”förbli i oss och vi i honom” (Bön 2). Kristus ber alltid för människor i 

sin härlighet hos Gud. Guds Andes vind ”sveper genom” människors liv och 

världen. Gud i Jesus Kristus är närvarande i människors vardagsliv till exempel i 

”varje dags förväntan, i arbete, lek och vila, i glädje” (Bön 4), i svåra stunder som 

ensamhet och ångest, i liv och död, i tid och evighet vilket nämns i bön 13. Gud ger 

kraft, Kristus möter längtan och Anden välsignar och förnyar ”oss” (Bön 4).  

 

Guds relation till världen och skapelsen uttrycks exempelvis i bön 8 där står att Gud 

”gör världen hel” (Bön 8). I bön 11 betonas det att Guds kärlek kan bli synlig i 

världen och människorna genom att Gud förvandlar både människor och världen. 

Gud ger världen ett nytt ansikte ”med rättvisa och fred överallt” (bön 6) och Gud 

”genom alla tider och i denna stund skapar världen” (Bön 7). Gud står i relation till 

skapelsen då skapelsen omsluts av Guds kärlek och skapelsen lovar Gud. Gud 

”mättar allt levande med nåd” (Bön 12), ”ger liv åt allt” (Bön 9) och bär allt med 

sin kärlek. I bön 3 förekommer följande bön: ”Gud, som bär och uppfyller 

universum” (Bön 3). Guds relation till världen har en universell dimension.  

 

Guds inkarnation och frälsning handlar om att Gud blev människa för att frälsa 

människor, försonar världen med sig själv, ”tjäna och ge liv, förkunna frihet för de 

fångna och ge ditt rike till dem som tar emot det” (Bön 6), förenar människor med 

Gud, ger evigt liv åt alla som tror på Jesus Kristus. Genom Guds inkarnation och 

frälsning blev det omöjliga möjligt vilket nämns i bön 8. I bön 3 förekommer 

följande bön: ”Lovad är du som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbarar 

kärlekens djupaste hemlighet”. Bönen beskriver hur Guds inkarnation och frälsning 

visar vad kärlekens hemlighet är: att gå från liv, till död till liv.  

4.2.3. Vilka uppdrag ger Gud till människor?  

Gud kallar människor till gemenskap och enhet, ett ”vi” och ”oss”. Gemenskap 

uttrycks genom termer som att vara kyrka, enhetens tecken, en enda kropp och att 

vara Kristi kropp i världen. Gud ger människor uppdrag att förverkliga Guds kärlek 

i människors liv och ”bereder väg för ditt rike ibland oss” (Bön 3). Människor är 

kallade till att älska världen, ge Jesu kärlek vidare i världen, att se med Jesu blick 

”för alla som lider nöd” (Bön 9) samt att ”fullkomnas till ett levande offer i Kristus.” 
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(Bön 5). Ett annat sätt att ställa sig till förfogande syns i följande citat: ”Förvandla 

oss och vår värld, så att din kärlek blir alltmer synlig ibland oss” (Bön 11). Här 

betonas synliggörande av Guds kärlek genom människor och världen. Människor 

är kallade till att bli ”människor som hungrar och törstar efter rättfärdighet” (bön 

6). Gud kallar människor som sina förvaltande medarbetare, att uppenbara Jesu liv 

till fred och läkedom för alla människor. Bön 7 uttrycker att människor ska gå ut i 

världen, värna den, älska och skapa. Människor är kallade till att be som 

framkommer exempelvis i förbönsförslagen i bön 9. Förbönerna riktar sig främst 

till den lokala och världsvida kyrkan, människorna själva, andra människor och en 

värld som Gud skapade. Människor står i relation till jorden som betonas genom 

”gåvor av jordens frukt och människors arbete” (Bön 5). 

4.2.4. Sammanfattning  

I nattvardsbönerna i HB17 förekommer sex maskulina och tio könskompletterande 

eller könsneutrala termer för Gud. Jesus Kristus förekommer som historisk person, 

den uppståndne, son, förknippas med kraft och nattvardsgåvorna och står i relation 

till människor. Den Helige Ande förknippas med kraft och vind. Olika relationer 

beskrivs mellan Gud och människor, världen, skapelsen och universum. Gud ger 

människor olika uppdrag i världen. Främst handlar uppdragen om att agera som 

gemenskap i världen, att verka för det goda och återspegla Guds kärlek.  

4.3. Alla förändringar i HB17 

Som resultatkapitlets övergripande materialpresentationen visade så finns 

skillnader mellan HB86 och HB17. I följande detaljerad översikt visas alla 

språkliga och innehållsliga formuleringar av Guds namn, Guds relation till världen 

och Guds uppdrag till människor i de sex bönerna från HB17 som baserar på HB86.  
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Tabell 2. Översikt över alla justerade formuleringar  

HB86 HB17 

Bön B Bön 2 

Lovad vare du, himmelens och jordens Herre… 

 

Ett alternativ efter församlingssvaren: 

I väntan på hans återkomst i härlighet ber vi 

den bön som han har lärt oss..… 

 

 

Lovad är du, himmelens och jordens Herre… 

 

Två alternativ efter församlingssvaren: 

I väntan på Jesu Kristi återkomst i härlighet ber 

vi den bön som han har lärt oss: 

 

I väntan på Jesu Kristi återkomst i härlighet 

lovar vi dig. Din är all ära nu och alltid och i 

evighet. 

 

Bön D Bön 5 

”Lovad är du, himmelens och jordens Herre, 

som förbarmat dig över oss och utgivit din ende 

Son, för att var och en som tror på honom inte 

skall gå förlorad utan ha evigt liv.” 

 

”Sänd din Ande i våra hjärtan att han (Jesus 

Kristus) må hos oss tända en levande tro.” 

 

”Lovad är du, himmelens och jordens Herre, 

som så älskade världen att du gav den din ende 

Son för att den som tror på honom inte ska gå 

förlorad utan ha evigt liv. 

 

”Sänd din Ande i våra hjärtan och tänd en 

levande tro.” 

 

Bön C Bön 6 

Vi vet, att han i sin härlighet hos dig alltid ber 

för oss och att han kommer åter… 

 

Ge denna värld, som vi älskar ett nytt ansikte 

med rättvisa och fred överallt, där människor 

lever tillsammans. 

 

Herre vår Gud, sänd din Ande över oss och 

dessa gåvor… 

 

I sin härlighet hos dig ber han alltid för oss, och 

kommer åter… 

 

Ge denna värld, som vi älskar, ett nytt ansikte 

med rättvisa och fred överallt. 

 

 

Gud, sänd din Ande över oss och dessa gåvor… 

 

Bön G Bön 9 

(Ja,) Helig är du, Herre. Hela skapelsen lovar 

dig, du som ger liv åt allt. 

 

Genom alla tider samlar du åt dig ett folk och 

lovsången till din ära skall aldrig upphöra. 

 

Helig är du Gud, hela skapelsen lovar dig, du 

som ger liv åt allt och möter oss i Jesus Kristus. 

 

Struken, förekommer i nattvardsbön 14. 
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Vi firar inför dig, helige Fader… 

 

Förbönsförslaget finns inte i bön G, däremot i 

den borttagna bönen E: 

För den kyrka över hela världen, för dem som 

lider för sin tros skull, för vår kyrka, vårt stift 

och vår församling, för den värld du givit oss, 

för fred och barmhärtighet mellan människor 

och stater, för sjuka och ensamma, för dem som 

står oss nära, för oss själva och vår frälsning, 

för dem som gått hem till dig och vilar i frid. 

 

Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara 

Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv 

till fred och läkedom för alla människor. 

Din är äran och härligheten från evighet till 

evighet. 

 

 

 

Vi firar, helige Fader… 

 

Förbönsförslag: 

 

För den kyrka över hela världen, för dem som 

lider för sin tros skull, för vår kyrka, vårt stift 

och vår församling, för den värld du skapat, för 

fred och barmhärtighet mellan människor och 

stater, för sjuka och ensamma, för dem som står 

oss nära, för oss själva och vår frälsning, för 

dem som gått hem till dig och vilar i frid. 

 

Hjälp oss att ge Jesu Kristi kärlek vidare i 

världen. Låt fred och barmhärtighet råda. Ge 

oss hans blick för alla som lider nöd. Gör våra 

hjärtan brinnande av hans kärlek, så att vi kan 

vara Kristi kropp i världen. Förena vår bön med 

alla dina heligas böner och inneslut den i din 

Sons förbön för oss alla. Uppenbara hans liv till 

fred och läkedom för alla. Din är ära från 

evighet till evighet. 

 

Bön H Bön 10 

Vi ber dig, Gud, sänd din Ande över oss och 

dessa våra gåvor, så att vi, när vi äter brödet 

och dricker vinet, tar emot vår Herre Jesus 

Kristus. 

 

Förekommer inte 

 

Vi ber dig, Gud, sänd din Ande över oss och 

dessa våra gåvor, så att vi, när vi äter brödet 

och dricker vinet, tar emot Jesus Kristus. 

 

 

Vi lovar dig nu och alltid. 

 

Bön F Bön 12 

Vi tackar dig, du himmelens och jordens Herre, 

som öppnar din hand och mättar allt levande 

med nåd. Du ger oss dagligt bröd, hälsa och 

kraft. Av åkrarnas korn och bergens druvor 

bereder du bröd och vin. 

Låt alla dem som delar detta bröd och denna 

bägare genom den helige Ande förenas till en 

Vi tackar dig, du himmelns och jordens 

Skapare, som öppnar din hand och mättar allt 

levande med nåd. Du ger oss dagligt bröd, hälsa 

och kraft. Av åkrarnas korn och bergens druvor 

bereder du bröd och vin 

Låt oss som delar detta bröd och denna bägare 

genom den helige Anden förenas till en enda 
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enda kropp och fullkomnas till en levande 

offergåva i Kristus, dig till ära och pris. 

 

Vår Herre och Frälsare, högtlovad i all evighet. 

Dig vare pris och ära för att du utgav dig själv, 

lät ditt blod utgjutas och din kropp nedbrytas i 

döden för oss, för att vi skall ha syndernas 

förlåtelse och evigt liv. 

 

 

Förena oss, o Gud, inbördes och med alla heliga 

i himmel och på jord i en allt innerligare 

gemenskap. Helga vår kropp och själ till ett 

levande och heligt offer, som behagar dig. 

Hjälp oss att med ord och gärning alltid prisa 

och lova ditt heliga namn. Vi ber om en 

glädjerik uppståndelse genom din Son, vår 

Frälsare, och förenas i den bön som han själv 

har lärt oss: 

kropp. Gör kyrkan till ett enhetens tecken så att 

världen kan tro. Vi prisar och ärar dig nu och 

all tid. 

Jesus Kristus, vi minns natten då du övergavs. 

Vi minns ditt lidande på korset och din 

uppståndelse. Vi såg den tomma graven och 

mötte dig levande. Vi minns din himmelsfärd. 

Allt detta är nära och nu. Här är platsen där du 

sagt att du möter oss. I väntan på att se dig 

ansikte mot ansikte ber vi: 

 

Struken 
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Kapitel 5 Analys 

5.1. Analys 

Efter presentationen och översikten med förändringar analyseras materialet för att 

påvisa eventuella förändring från traditionell teologi till en ekofeministteeologi, 

enligt McFagues två gudsmodeller.  

Analysavsnittet innehåller två rubriker. Med hjälp av McFagues metaforiska 

gudsmodeller med fokus på Guds namn, Guds relation till världen och Guds 

uppdrag till människor analyseras först de sex nattvardsbönerna i HB17 med 

anknytning till HB86. Här analyseras bön för bön först de förändrade och sedan 

oförändrade formuleringarna. Därefter analyseras de åtta nya bönerna i HB17. På 

grund av de nya böners kortare format och kompletterande funktion till resterande 

böner i HB17 så analyseras de nya bönerna som helhet.  

5.1.1. Sex förändrade nattvardsböner i HB17  

Nattvardsbön 2 – Jesus Kristus nämns vid namn  

Bön 2 baseras på bön B.  

Bönen har förändrats från ett till två alternativ efter församlingssvaret och från att 

kalla Jesus Kristus med maskulint pronomen till att kalla Jesus Kristus vid namn. 

Även språket har justerats från ”lovad vare du” till ”lovad är du”. Förändringen från 

pronomenet ”han” till Jesus Kristus mellan HB86 till HB17 tyder på Guds-

kroppsmodell där icke-maskulina och könsneutrala begrepp används i 

beskrivningar av Gud. Den språkliga justeringen från ”lovad vare du” till ”lovad är 

du” får ingen konsekvens enligt McFagues modeller.  

Bönen är oförändrad i beskrivningen av Gud som å ena sidan är “himmelens och 

jordens Herre”, alltså överordnad och härskande över himmel och jord. En Herre 

regerar som en kung över sitt kungadöme, enligt den monarkiska modellen. Å andra 

sidan omsluter Gud hela skapelsens med sin kärlek som talar för en holistisk Guds 
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relation till hela världen/skapelsen och en ökad ekoteologisk medvetenhet i Guds-

kroppsmodell. Att Guds frälsning endast angår människor och inte hela 

världen/skapelsen talar för en monarkisk modell med en människocentrerad 

frälsningsakt. Bönen om att Jesus Kristus må förbli i “oss och vi i honom” kan vara 

uttryck för en implicit föreställning av en Gud som är frånvarande och endast 

tillfällig närvarande i nattvardsgåvornas gestalt. Detta pekar på den monarkiska 

modellen.   

 

I bönens förändring till att kalla Jesus Kristus vid namn kan McFagues Guds-

kroppsmodell ses. I bönens oförändrade formuleringar återspeglas Guds-

kroppsmodellen i Guds relation till skapelsen och i beskrivningar av Gud som 

Herre, uttryck för en frånvarande Gud och Guds människocentrerade frälsning kan 

tolkas som McFagues monarkiska modell. 

  

Nattvardsbön 5 – Från förbarmande till världskärlek 

Bön 5 baseras på bön D.  

Bönen har förändrats från en förbarmande Gud till en världsälskande Gud och från 

Jesu Kristi agerande till Andens handlande. Den förstnämnda förändringen talar för 

en förändring till en utåtriktad och inkluderande Guds-kroppsmodell. Den 

sistnämnda får inga ekoteologiska konsekvenser enligt McFague.  

Bönen är oförändrad i Guds maskulina namn som “Gud Fader allsmäktig”, 

“himmelens och jordens Herre” och “Gud Fader” tolkas metaforiskt för regerande, 

dominerande och härskande termer som tyder på en monarkisk modell. Betoningen 

på Guds kärlek för världen som drivkraft för Guds inkarnation/frälsning tyder på en 

världsomfattande kärlek som enligt McFague talar för en värld som är Guds kropp, 

en Guds-kroppsmodell. Däremot riktar sig inkarnation/frälsning till alla som tror på 

Jesus Kristus samt att ge evigt liv. Beskrivningen av inkarnationen och 

mänsklighetens frälsning talar däremot inte för en världs- och skapelseinkluderande 

Guds relation utan på en monarkisk modell. Samverkan mellan jordens frukt och 

människors arbete talar för en relation mellan människor och jorden. Att jorden och 

människor samverkar och bärs fram till Gud pekar på ekoteologisk medvetenhet 

och Guds-kroppsmodellen. Att allting hänger samman och sammanstrålar i Gud 

som är alltings skapare återspeglar en ömsesidig relation mellan skapelsens 

skapelser och Gud. Betoningen på Kristi offerdöd och människors förening för att 
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bli ett levande offer kan tyda på en monarkisk modell eller en Guds-kroppsmodell. 

Guds uppdrag till människor att vara ett ”vi” som offrar sig för att världen/skapelsen 

ska kunna blomstra talar å ena sidan för en Guds-kroppsmodell. Å andra sidan 

kallas Gud för Herre och Fader allsmäktig vilket pekar på härskande och regerande 

attityder. Frågan är om hela skapelsen ingår i människors offrande till en härskande 

Gud eller om det endast utförs för Guds skull. Om svaret är jakande så talar 

formuleringen för en monarkisk modell.  

 

Bönens förändrade formulering till en världsälskande Gud tyder på McFagues 

Guds-kroppsmodell. I bönens oförändrade formuleringar talar Guds maskulina 

namn samt en människobaserad inkarnation och frälsning för McFagues 

monarkiska modell. Guds kärlek för skapelsen och samverkan mellan jordens frukt 

och människors arbete talar för McFagues Guds-kroppsmodell. Guds uppdrag till 

människor att bli en levande offergåva kan tolkas både som monarkisk och Guds-

kroppsmodell.  

 

Nattvardsbön 6 – Fred och rättvisa överallt! 

Bön 6 baseras på bön C.  

Bönen har förändrats från att vara “Herre vår Gud” till att endast vara ”Gud”, från 

betoningen på att församlingen vet att Kristus ber för människor till att Kristus gör 

det, från “fred och rättvisa överallt där människor lever tillsammans” till en bön om 

“fred och rättvisa överallt”. Förändringarna från ett maskulint namn för Gud och en 

människocentrerad fred och rättvisa till en könsneutral Gud och inkluderande och 

allmängiltig fred och rättvisa tyder på en rörelse från en monarkisk till en Guds-

kroppsmodell. Bortfallet av den vetande församlingen får inga ekoteologiska 

effekter i McFagues modeller.   

Bönen är oförändrad i användningen av könsneutrala eller köns-kompletterande 

termer om Gud som allt levandes skapare, alltings ursprung och mål samt ”en fader 

och en moder” talar för en ekoteologisk medvetenhet enligt Guds-kroppsmodellen. 

Formuleringen ”Herre över rymd och tid” pekar på en monarkisk modell. 

Formuleringar om Jesu solidariska handlingar och människors vilja att verka för 

rättfärdighet pekar på Gud i världen och där världen metaforisk tolkas som Guds 

kropp. Om världen ses som Guds kropp så inkarneras Gud in i sig själv och blir en 

konkret fysisk kropp i kroppen. Guds närvaro i världen blir anledningen för 
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människors solidariska engagemang i världen. Även det att människor älskar den 

värld som Gud skapade och som de skapade människorna är en del av, förmedlar 

en kärleksfull relation mellan människor och världen. Detta talar för en 

kärleksbetonad Guds-kroppsmodell. Att Guds inkarnation och frälsning relaterar 

till människor tyder däremot mer på en monarkisk modell. Betoningen att Jesus är 

“den nya människan, vår framtid och vårt hopp” kan vara uttryck för en 

människocentrering då Jesus Kristus inte framställs som den nya skapelsen, hela 

skapelsens framtid och hopp. Detta kan tolkas enligt en människocentrerad 

monarkisk modell.  

 

I bönens förändring till att kalla Gud som Gud, till fred och rättvisa överallt ses 

McFagues Guds-kroppsmodell. I bönens oförändrade formuleringar ses Guds-

kroppsmodellen i könsneutrala namn för Gud, betoningen på Jesu och människors 

solidariska handlingar i världen och människors kärlek för världen. McFagues 

monarkiska modell ses i maskulina gudsnamn och en människocentrerad 

inkarnation och frälsning. 

 

Nattvardsbön 9 - Världen skapades av Gud  

Bön 9 baseras på bönerna A, E och G.  

Bönen har förändrats till en starkare betoning av människors Gudsmöte i Jesus 

Kristus och från en till två valbara förbönssekvenser. Den har även gått från 

maskulina pronomen för Jesus Kristus till namnet Jesus Kristus och från en 

människocentrerad fred och läkedom till en allmängiltig och mer inkluderande 

formulering. Bönen har även utvecklats från en värld som är en Guds gåva till 

människor till en värld som Gud skapade.  

Bönen är oförändrad i att tilltala Jesus Kristus vid namn och en mer inkluderade 

bön indikerar en Guds-kroppsmodell. Att betona mötet mellan människor och Jesus 

Kristus kan tolkas på två sätt. Å ena sidan kan formuleringen uttrycka en 

Gudsnärhet till människor genom Jesus Kristus som kan tyda på en Guds-

kroppsmodell. Att människor möter Gud endast genom Jesus Kristus kan å andra 

sidan tyda på en monarkisk modell. Förändringen i bönen om världen med en 

tydligare markering att Gud är världens centrum och inte människor kan tyda på en 

Guds-kroppsmodell. Således blir bönen en påminnelse om att Gud är alltings 

skapare, alltings början och slut och innesluter människor och världen/skapelsen. 
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Samtidigt kan bönen om världen som en gåva till människor stärka människors 

relation till världen och öka människors förvaltarskapsuppdrag, vilket talar för en 

Guds-kroppsmodell.  

 

Bönens förändring till att kalla Jesus Kristus vid namn och till en mer inkluderande 

bön om fred och läkedom för alla tyder på McFagues Guds-kroppsmodell. En 

tydligare betoning på Guds möte med människor genom Jesus Kristus kan tolkas 

ingå i Guds-kroppsmodellen eller en monarkisk modell. Bön för världen fortsätter 

uttrycka en Guds-kroppsmodell. 

 

Nattvardsbön 10 – Gode och underbare Gud 

Bön 10 baseras på bön H.  

Bönen har förändrats från att kalla Jesus Kristus ”vår Herre” till att nämna Jesus 

Kristus vid namn. Detta talar för Guds-kroppsmodellen. Gud är nära människor 

genom att vara deras skapare. Tillägget av lovsången till Gud kan tala för en ökad 

vilja att uttrycka tacksamhet över Guds verkande. Beroende på om lovsången 

handlar om Guds agerande i människors liv eller i hela skapelsen kan tillägget tala 

för en monarkisk eller Guds-kroppsmodell.  

Bönen är oförändrad i beskrivningen av Gud som gåvornas och mångfaldens Gud 

som ger “var och en” olika gåvor. Gud är kärlek och inkarnerar sin älskade Son för 

att människor ska bli förenade med Gud. Gud är närvarande i nattvardens bröd och 

vin. Att Gud är skapare, kärlek och ger individuella gåvor talar för den kärleksfulla 

och skapande Guds-kroppsmodellen. Att bönen uttrycker en uteslutande Gud-

människa-relation utan orientering i världen, till de behövande eller skapelsen talar 

däremot hellre för en människocentrerad monarkisk modell.  

 

Bönens förändring till att kalla Jesus Kristus vid namn tyder på McFagues Guds-

kroppsmodell. I bönens oförändrade formuleringar talar beskrivningar om en 

kärleksfull skapande Gud som ser varje individ för en Guds-kroppsmodell. Bönens 

människocentrerade betoning tyder på en McFagues monarkiska modell.  

 

Nattvardsbön 12 – Herre blir Skapare  

Bön 12 baseras på bön F.  
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Bönen har förändrats från en maskulin benämning av Gud som “Herre” till den 

könsneutrala termen “Skapare”. Den har även gått från en betoning på Kristi död i 

förgången tid för syndernas förlåtelse och evigt liv genom Kristi död, till 

uppståndelse och himmelsfärd som äger rum då som här och nu. Utvecklingen har 

även skett från att bli en levande offergåva i Kristus till att bli enhetens tecken så 

att världen kan tro. Förskjutningen talar för Guds-kroppsmodellen med en förnyad 

metaforisk tolkning av vem Gud är. Gud har blivit alltings skapare och beskrivs inte 

längre som en härskande Herre som ställer sig över himmel och jord. McFagues 

tolkning av Herre handlar om makt, hierarki och dualism. En Herre över himmel 

och jord använder sin makt och överordnade position för att regera. En skapare 

däremot står i förbindelse med allt som finns genom att vara alltings ursprung. 

Skapande återspeglar process och rörelse och talar för en ekoteologisk Guds-

kroppsmodell. En tydligare betoning på frälsningsaktens händelse även idag och 

kyrkans mer uttalade uppdrag i världen pekar mot en Guds-kroppsmodell. 

Bönen är oförändrad i användningen av Guds närhet till skapelsen som nämns 

genom att Gud ger nåd till skapelsen (mätta allt levande med nåd) och tar från 

skapelsen (från åkrarnas korn och bergens druvor). Gud är nära människor genom 

att tillgodose deras vardagliga behov och låter inkarnation/frälsning ske då som här 

och nu. Gud ger människor i uppdrag att vara “en enda kropp” och bli ett “enhetens 

tecken så att världen kan tro”. Att vara kyrka är inget självändamål utan står i 

relation till världen. Guds-kroppsmodellen betonar en närvarande och ständig 

skapande Gud, en Gud som inkarnerar och frälser hela tiden och där människor står 

i relation till världen och inte endast till sig själva. Alla dessa nämnda förändringar 

talar Guds-kroppsmodellen. 

 

Bönens förändring till att kalla Gud som skapare, till en starkare betoning av Guds 

frälsningsakt då som nu och till kyrkans uppdrag till enhet för världens skull talar 

för McFagues Guds-kroppsmodell. Bönens oförändrade formuleringar pekar på 

Guds närhet och närvaro i skapelsen och människornas liv och kyrkans uppdrag i 

att vara enhetens tecken för världens skull på Guds-kroppsmodellen.  

5.1.2. Åtta nya nattvardsböner i HB17 
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De åtta nya bönerna i HB17 är kortare än de sex böner som har relation till HB86, 

därför analyseras de i sin helhet men för att ge en överblick redovisas analyserna i 

sammanfattad form. 

 

Guds namn  

Återkommande omnämns Gud med könsneutrala termer som ”vår skapare” (Bön 

13) eller även utan beskrivande term utan ordet Gud (Bön 11). Att de nya bönerna 

tilltalar Gud på sådana sätt tyder på Guds-kroppsmodellen. Jesus Kristus omnämns 

som Son som vittnar om en Fader-Son-relation. Betoningen på den relationen kan 

tyda på den monarkiska modellen som lyfter hierarkiska strukturer och relationer.  

 

Guds relation till världen  

Aspekterna av Gud som närvarande, kärleksfull och nära hela skapelsen finner vi i 

de nya bönerna. Detta tyder på en Guds-kroppsmodell. Guds relation till universum 

framkommer i bön 3 genom att Gud ”bär och uppfyller universum.” Bönerna har 

delvis öppna formuleringar som behöver tolkas. I kontrast till andra uttalade 

beskrivningar om Guds inkarnation och frälsning för människors skull så är bönerna 

3 och 8 ospecifika. En möjlig tolkning kan vara att inkarnation och frälsning 

sträcker sig längre, nämligen till hela skapelsen som tyder på Guds-

kroppsmodellen. En annan tolkning kan vara att formuleringarna syftar på den 

mänskliga världen och på så sätt ingår i den monarkiska modellen. Även Guds 

kärlek som drivkraft för människoblivande och givande av liv åt människor kan 

tolkas på två sätt. I Guds-kroppsmodellen förmedlas en älskande Gud som 

inkarnerar sin kärlek och sig själv ständigt. På så sätt tyder formuleringen på den 

modellen. Samtidigt uttrycks endast ett livgivande åt människor utan nämnande av 

resterande skapelse. Den begränsningen kan tala för en människocentrerad 

frälsning och på så sätt den monarkiska modellen.  

 

Guds uppdrag till människor  

Människors uppdrag om kärlek lyfts till exempel i bön 14 med att människor är 

kallade till vara “ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och 

uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor”. Människors förening 

i kärleken är alltså förutsättningen för att kunna fullfölja uppdraget. De nya bönerna 

handlar om människors förvaltarskap av världen, kallelse till enhet, ett gemensamt  
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”vi”, samt att vara kärleksbärare i världen vilket tyder på en Guds-kroppsmodell. 

Samtidigt handlar kärleksförening om fred, läkedom och Guds rike bland 

människor. Uttalad omsorg om och kärlek till skapelsen nämns inte. Dessa aspekter 

talar för en monarkisk modell som ställer människor och den mänskliga världen i 

centrum. 

 

Sammanfattning av alla nya nattvardsböner 

De nya bönerna återspeglar främst en ekoteologisk medvetenhet enligt McFagues 

Guds-kroppsmodell. Gud nämns som skapare och vid namn. Gud är närvarande och 

nära hos människor och hela universum, den uppståndne Kristus betonas. Två 

öppna formuleringar om inkarnation och frälsning tillåter ekoteologiska tolkningar. 

Gud kallar människor till gemenskap, enhet, kärlek som riktar sig utåt till världen. 

Element för McFagues traditionella monarkiska modell ses i att Jesus är Guds Son, 

att frälsning sker främst för människornas skull och att Gud ger människor 

uppdraget för människocentrerad fred och läkedom och beredande av Guds rike 

ibland människor.  

5.2. Slutsatser 

Den här studien har undersökt om och i så fall hur nattvardsböner i Den svenska 

kyrkohandboken del 1 år 1986 (HB86) och Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 

1 år 2017 (HB17) har förändrats mot att bli mer ekoteologiska. Med hjälp av en 

teori som bygger på metaforisk teologi enligt ekofeministteolog Sallie McFague 

visar innehållsanalysen att nattvardsbönerna i HB17 har blivit mer ekoteologiska. 

Vad den ekoteologiska förändringen innebär visas genom studiens tre underfrågor 

som redovisas nedan. 

5.2.1. Har användningen av Guds namn förändrats? I så fall hur?  

Nattvardsbönernas analys visar både förändrade och oförändrade beskrivningar av 

Gud vid användning av gudsnamn. Beskrivningar av Gud vid användning av 

könsneutrala, maskulina och könskompletterande namn och metaforer fortsätter 

förekomma i HB17. Analysen påvisar dock en starkare betoning på Guds skapande 

än härskande egenskaper. Gud är oftare exempelvis ”himmelens och jordens 
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Skapare” istället för ”himmelens och jordens Herre”. Mer frekvent används orden 

Gud, Jesus Kristus och Helige Ande utan uttalat maskulint pronomen även om dessa 

fortsätter att förekomma.  

Analysen visar mer ofta beskrivningar av den levande och uppståndne Jesu Kristi 

verkande och närvaro på jorden i HB17 än i HB86. Värt att notera är också att HB17 

nu lyfter den historiska Jesus från Nasaret som människors förebild i deras kristna 

liv. Den starkare betoningen på Guds kroppslighet på jorden och levande Kristus 

samt mer frekventa beskrivningar av Gud som skapande skapare vittnar om 

nattvardsbönerna ekoteologiska utveckling.  

5.2.2. Har beskrivningar av Guds relation till världen förändrats? I så fall hur?  

Analysen visar både förändrade och oförändrade beskrivningar av Gud i 

framställningen av Guds relation till världen.  

Gud fortsätter att beskrivas i relation till människor, världen och skapelsen. I Jesus 

Kristus möter Gud människor genom nattvardsgåvornas bröd och vin. Utöver 

nattvardstillfället visar analysen att Gud kommit närmare människor och världen. 

Gud beskrivs mer ofta i mötet med människor i ögonhöjd, mitt i vardagslivets alla 

skeenden. Guds kärleksfulla väsen framkommer mer frekvent i betoningar av Guds 

kärlek till världen och människor, och som drivkraft för Guds inkarnation i världen 

genom Jesus Kristus. Nya formuleringar i HB17 visar att fredens och rättvisans Gud 

nu riktar sig till alla överallt, till skillnad från tidigare. Fred och rättvisa ska nu 

också gälla utanför den mänskliga världen och är inte längre endast fokuserat på 

platser där människor lever tillsammans. Gud fortsätter stå i ömsesidig relation till 

skapelsen, då skapelsen lovar Gud och Gud omsluter skapelsen med sin kärlek. Gud 

fortsätter att ge levande nåd och liv till alla samt ta från ”åkrarnas korn och bergens 

druvor” för att möta människor. Gud är inte längre endast människors eller 

skapelsens Gud utan hela universums Gud. Gud över alla levande varelser, galaxer, 

stjärnsystem och planeter runt om vår jord. Oftast beskrivs Guds inkarnation och 

frälsning med fokus på människor och den mänskliga världen. Förändring kan ändå 

ses i två formuleringar som kan tolkas som att Gud inkarnerar och frälser då, liksom 

även här och nu, och att Guds frälsningsakt angår hela skapelsen. Ett exempel är 

Guds uppenbarande av kärlekens djupare hemlighet som inte bara riktar sig till 

människor utan till alla levande varelser på jorden.  
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5.2.3. Har beskrivningar av Guds uppdrag till människor förändrats? I så fall 

hur?  

Analysen visar både förändrade och oförändrade beskrivningar av Gud i 

beskrivningen av Guds uppdrag till människor.  

Gud fortsätter kalla människor till gemenskap och ett kollektivt vi. Även om fred 

och  läkedom samt Guds rike verkar handla främst om människor så syns en 

förändring i människors starkare kollektiva ansvar i världen, genom kyrkans 

uppdrag i enhetens, kärlekens och solidaritetens tecken för världen skull. 

Människor fortsätter ha uppdraget att vara Guds världsförvaltande medarbetare och 

ska samverka med jorden. Det finns fortfarande inga uttalade uppdrag gentemot 

skapelsen. Trots att nattvardsbönerna fortfarande inte uttrycker människors kallelse 

gentemot skapelsen så är bedömningen att bönerna tack vare den starkare 

betoningen av det kollektiva ansvaret i världen har blivit mer ekoteologiska.   
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Kapitel 6 Diskussion 

6.1. Empirisk reflektion 

Studiens resultat stämmer överens med Ninna Edgardhs forskning om utveckling 

av svenskkyrkligt gudstjänstliv. Hon lyfter förändringar från enhetlighet till 

mångfald vilket bekräftas i den här studien. Utvecklingen har gått mot ett större 

antal och större innehållsmässig variation av nattvardsböner i HB17 än i HB86. Mitt 

studieresultat återspeglar i likhet med Edgardhs forskning en utveckling mot ett 

starkare och mer inkluderande språkbruk. Till Edgardhs uppmärksammande av 

betydelsen av maskulint språkbruk och om Gud ur ett feministiskt perspektiv bidrar 

min studie med att gudsspråk även har ekofeministteologisk betydelse i 

klimatkrisens tid. Min studie visar att förändringar av hur Guds namn används kan, 

enligt en metaforisk tolkning, få konsekvenser för föreställningar om hur Gud 

relaterar till världen.  

I relation till studien av Boel Hössjer Sundman konstateras att utvecklingen i 

föreställningen om Gud som närmar sig människorna och världen återspeglas i 

HB17. Min undersökning bekräftar även Karin Oljelunds studie som kommit fram 

till att kyrkohandböckernas utveckling över tid har gått mot en större gemenskap 

och kollektivt ansvar.  

Min studie knyter även an till Gordon Lathrops teologiska förståelse av 

gudstjänsten. Även om studien endast utgör en minimal textbaserad del i 

gudstjänstens helhet så har analysen kunnat visat att nattvardsbönerna beskriver ett 

kollektiv. Församlingen är ett ”vi” och får i uppdrag från Gud att verka i världen 

tillsammans. Analysen visar även en beskrivning av Gud som bär och uppfyller hela 

universum, och som är nära både skapelsen, världen och människor. Att 

församlingen kallas till kollektivism och en Gud som är hela universumets Gud kan 

peka på en utveckling mot en kosmologisk liturgi enligt Lathrop. Mer frånvarande 
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aspekter var böner för andra levande varelser och en mer inkluderande föreställning 

om Guds inkarnation och frälsning för hela skapelsens skull.  

6.2. Teoretisk reflektion  

I den här studien används en ekofeministteologisk teori enligt Sallie McFague. 

Teorins metaforiska teologi uttrycks genom två metaforiska gudsmodeller: Den 

monarkiska modellen och Guds-kroppsmodellen. Modellerna har representerat 

olika gudsbilder med olika metaforiska innebörd. Gudsbilderna har beskrivits 

metaforiskt med hjälp av olika gudsnamn, Guds relation till världen och Guds 

uppdrag till människor. I enlighet med McFagues ekofeministteologiska strävan att 

dekonstruera traditionella gudsmodeller och konstruera nya gudsmodeller har jag 

valt att utforska nattvardsbönernas gudsmodeller och deras förändringar över tid. 

Förändringarna till att bli mer ekoteologiska har tolkats som en rörelse från 

traditionell människocentrerad monarkisk modell till en holistisk Guds-

kroppsmodell. Således har modellerna bidragit med ett hjälpsamt analysspråk och 

en fungerande tolkningsnyckel. En utmaning har varit att det under analysen 

uppenbarades en nyanserad utveckling av nattvardsbönerna med förändrade små 

ord och formuleringar. Ibland har båda modellerna kunnat ses i en och samma 

formulering, till exempel där kombinationen av förändringarnas detaljrikedom och 

modellernas metaforiska och teologiska komplexitet, vilket var utmanande för 

analysen. Trots detta har modellerna hjälpt till att svara på studiens forskningsfråga. 

 

McFagues metaforiska teologi har också sina begränsningar. Metaforer kan tolkas 

på olika sätt och kan leda till olika konsekvenser i olika människors liv. Ord och 

fraser som beskriver Gud med hjälp av maskulina namn behöver inte leda per 

automatik till en härskande och hierarkisk gudsbild utan ekologisk medvetenhet. 

McFagues ekofeministteologiska ställningstagande förmedlar en bland många 

tolkningar av samband mellan gudsbilder och människors agerande i världen. Det 

betyder att teorin inte ger några allmängiltiga svar på en ekoteologisk utveckling 

över tid av nattvardsbönerna. Däremot ger teorin ett perspektiv som borde 

diskuteras i kontrast med andra ekoteologiska perspektiv framöver.  
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6.3. Metodisk reflektion 

I studien har en kvalitativ textbaserad innehållsanalys använts. Metoden har 

fungerat bra för att jämföra texter, hitta och analysera liknande ord och fraser. 

Nackdelen med en kvalitativ studie är materialets begränsade omfång som inte kan 

ge några allmängiltiga slutsatser om till exempel den generella förändringen av 

hela gudstjänstlivets utveckling mot att bli mer ekoteologisk. Däremot hjälpte 

studiens metod att synliggöra nattvardsbönernas ekoteologiska utveckling. I 

studien användes färdigformulerade texter. Nackdelen med metoden är att den inte 

har kunnat ge kunskap om bakgrund och arbetet bakom texterna. Fördelen med 

metoden har varit att den har kunnat bidra med en fördjupad insikt i betydelsen av 

ord och språk som kan bidra till ökat intresse och fortsatt forskning i 

gudstjänstspråkets betydelse.  

6.4. Avslutande reflektioner 

Den här studien har utmanat min nyfikenhet i ämnet. Under processens gång växte 

många nya idéer och tankar för kommande forskning fram. Exempelvis skulle en 

undersökning av gudstjänsten i sin helhet utifrån ett ekoteologiskt perspektiv kunna 

ge ett intressant bidrag till Svenska kyrkans klimatarbete och omställningsarbete 

för en mer hållbar värld. Det skulle även vara intressant med en analys av de 

borttagna formuleringarna från HB86 utan direkt relation till HB17 utifrån samma 

ekoteologiska ansats. En fortsatt teologisk diskussion om metaforernas betydelse 

mellan Sallie McFague och Gordon Lathrop skulle kunna ge ett intressant bidrag 

till det teologiska samtalet. En undersökning av prästernas val av nattvardsbön vid 

nattvardsfirande, intervjustudie eller enkätundersökningar med 

församlingsmedlemmars upplevelse av gudstjänstfirandets betoning av skapelsen 

och klimatkrisen skulle kunna vara ett annat forskningsämne. Jämförande studier 

mellan stads- och landsbygdsförsamlingar, mellan olika religiösa samfund eller 

interreligiösa projekt skulle kunna inspirera till ett lärande av varandras olikheter 

och likheter och en vilja att tillsammans utforska vägen till en ökad ekoteologisk 

medvetenhet.  
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Sammanfattning 

Den här studien med titeln ”Gåvor av jordens frukt och människors arbete” handlar 

om ekoteologi i liturgi. Mot bakgrund av en ökande medvetenhet om klimatkrisens 

allvar och konsekvenser för alla levande varelser på jorden, undersöktes om och i 

så fall hur nattvardsböner i svenskkyrkliga kyrkohandböcker från 2017 och 1986 

har förändrats mot att bli mer ekoteologiska. Fokus för denna studie har varit hur 

Gud beskrivs vid användning av Guds namn, Guds relation till världen och Guds 

uppdrag till människor. Två metaforiska gudsmodeller, en monarkisk modell och 

en Guds-kroppsmodell, hämtade från ekofeministteolog Sallie McFague användes 

som studiens teoretiska utgångspunkt. Nattvardsbönerna jämfördes och 

analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Analysen visar att nattvardsbönerna har blivit mer ekoteologiska. Guds namn som 

”skapare”, med en metaforisk tolkning av en ekoteologisk Gudsbild förekommer 

mer frekvent i kyrkohandbok 2017 än 1986, tillsammans med beskrivningar om en 

aktivt skapande, älskande och närvarande Gud.  

Guds relation till världen inkluderar nu även hela universum som Gud bär och 

uppfyller med sig själv. Gud möter människor mer i ögonhöjd genom den 

uppståndne Kristus och Guds inkarnation och frälsning angår hela skapelsen. Guds 

uppdrag till människor riktar sig starkare utåt till världen men det finns fortfarande 

inga uttalade uppdrag gentemot andra levande varelser eller hela skapelsen.  

 

Sammanfattningsvis visar studien att nattvardsböners språk har förändrats till att bli 

mer ekoteologiska. En ökande medvetenhet kring klimatkrisens konsekvenser för 

allt liv på jorden kan ha bidragit till nattvardsbönernas ekoteologiska förändringar. 

En reflektion jag gör är om betydelsen av gudstjänstspråkets ordval, begrepp och 

termer diskuteras tillräcklig. Ord kan stänga och förstärka distansen till andra 

människor, andra levande varelser och Gud. Men ord kan också öppna upp och 

väcka en djupare insikt för Guds närvaro i skapelsen, större förundran över 
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skapelsens helighet och vilja till att stå upp för skapelsens skull. ”Ta av dig dina 

skor, du står på helig mark” (2 Mose 3).  
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